
  

 
 



 

 

 

QUÈ i PER A QUÈ 

Aquest seminari vol ser un espai de reflexió 
compartida, intercanvi i generació de 
propostes, amb mirada intercultural, que ens 
permeti resituar la realitat que estem vivint per 
fer front als nous reptes que se’ns plantegen en 
el context actual en l’abordatge de la diversitat 
i la convivència als espais i equipaments 
juvenils.  

AMB QUI 

Volem debatre i dialogar amb joves amb 
diversitat d’orígens i trajectòries, professionals 
i entitats que treballen amb joves als municipis 
del Maresme des de diferents espais i 
equipaments per a joves, i, amb referents del 
treball intercultural amb joves a la nostra 
comarca. 

EL NOSTRE PUNT DE PARTIDA 

Des del Consell Comarcal del Maresme, ja fa 
uns anys que col·laborem el Servei Comarcal de 
Joventut i el Pla Territorial de Ciutadania i 
Immigració amb la finalitat de treballar millor 
amb els ajuntaments i ser útils per a les 
professionals de joventut en els municipis de la 
comarca. Mitjançant iniciatives de formació, 
assessorament i treball en xarxa, el nostre 
objectiu és contribuir a la competència 
professional necessària pel treball intercultural 
en els espais i equipaments juvenils.  

Els espais i equipaments juvenils municipals es 
troben actualment en procés d’adaptació a la 
nova realitat social generada per la pandèmia 
de la COVID-19 i la complexa gestió del seu 
impacte en tots els àmbits. 

Els escenaris de futur apunten a una greu crisi 
social que genera incertesa pel que fa la tasca 
de les persones que treballen amb joves en els 
nostres municipis. També posen de relleu 
algunes conseqüències negatives que estan 
afectant especialment a les persones joves, 
algunes de les quals són o han estat 
participants de diversos espais i iniciatives 
juvenils. L’agreujament de les desigualtats, 
l’augment de la precarietat econòmica de les 
famílies, la inestabilitat emocional, els 

desequilibris en l’educació i la formació 
ocupacional, la fragmentació en la vida 
comunitària, l’exacerbació del racisme i la 
xenofòbia, la bretxa digital i/o el consum 
excessiu de mitjans i xarxes, són conseqüències 
que han anat emergint. 

En aquest context actual, el Projecte 
“Construint coneixement compartit dels 
equipaments juvenils des de la perspectiva 
intercultural” (2020), que impulsem 
conjuntament amb ajuntaments de la comarca 
amb el suport de la Diputació de Barcelona i la 
Direcció General de Joventut, i 
l’acompanyament tècnic de l’entitat QSL, es 
planteja donar suport als ajuntaments del 
territori mitjançant l’organització d’un 
seminari virtual per explorar com les persones 
joves i les persones que treballem amb joves 
podem adequar i transformar els espais i 
equipaments juvenils, així com les nostres 
formes de relació, per tal de fer front 
conjuntament als reptes de futur. 

COM  

Proposem diferents espais de diàleg a l’entorn 
de 3 reptes de futur per a les persones joves i 
les persones que treballen amb elles. Aquests 
reptes han estat definits en clau intercultural i 
estan basats en la constatació de realitats que, 
en el context actual, impacten directament en 
les possibilitats d’acció des dels espais i 
equipaments juvenils de la comarca. Entre 
d’altres: 

 l’agreujament de les desigualtats en drets i 
oportunitats de les persones joves i les 
seves famílies en el context actual;  

 el creixent racisme, xenofòbia i manca de 
reconeixement de les persones joves en 
tota la seva diversitat (origen cultural, 
trajectòria migratòria, gènere, classe, sexe, 
orientació sexual, religió, capacitat, 
generació) 

 la fragmentació de la vida comunitària i la 
manca d’espais de participació social i 
política de les persones joves en la 
construcció de propostes de futur que 
afecten directament les seves vides. 

 
 



REPTE 1: Assegurar la igualtat, equitat, i 
justícia social en drets i oportunitats de 
les persones joves de diversos orígens, 
cultures i religions. 

 Quines desigualtats afecten les persones 
joves en el context actual? 

 A quins joves afecten particularment 
aquestes desigualtats, i com? 

 Quin impacte tenen aquestes 
desigualtats en les polítiques de joventut 
i en el treball amb joves?  

 Quines propostes d’actuació fem des 
dels espais i equipaments juvenils per fer 
front a les desigualtats que afecten les 
vides de les persones joves? 

 
REPTE 2: Reconèixer la diversitat de les 
persones joves, amb mirada interseccional i 
pel que fa a la seva identitat de gènere, 
cultural, sexual, de classe, capacitat 

 Quins són els rumors, estereotips, 
prejudicis que estigmatitzen les 
persones joves en el context actual? 

 A quins joves afecta particularment el 
racisme i la xenofòbia, i com? 

 Quin impacte té la manca de 
reconeixement de la diversitat de les 

persones joves en les polítiques de 
joventut i en el treball amb joves?  

 Quines propostes d’actuació fem, des 
dels espais i equipaments juvenils, pel 
coneixement i reconeixement de la 
diversitat de les persones joves en el 
context actual?  

 
REPTE 3: Millorar la participació i la 
interacció entre joves de diversos orígens, 
cultures i religions 

 Quins són els espais de participació i 
interacció dels quals queden excloses les 
persones joves en el context actual? 

 A quins joves afecta particularment 
aquesta manca de participació i 
interacció, i com? 

 Quin impacte té aquesta manca de 
participació i interacció de les persones 
joves en les polítiques de joventut i en el 
treball amb joves?  

 Quines propostes d’actuació fem, des 
dels espais i equipaments juvenils, per 
millorar la participació i la interacció 
entre joves en el context actual?

 

PROGRAMA 

9:30 Benvinguda i presentació del seminari. 

Javier Silva Pérez. Diputat Delegat de 
Joventut. Àrea d’Educació, Esports i Joventut. 
Diputació de Barcelona 

Laura Martínez Portell, Consellera delegada 
de Promoció Econòmica, Consell Comarcal 
del Maresme 

9:45 El nostre present i el futur que volem. 
Espai de Diàleg amb Joves 

Persones joves vinculades a equipaments, 
entitats, projectes juvenils del Maresme. 

Dinamitzador: Alfredo Cohen, elParlante, 
QSL/Col·lectiu i+ 

10:30 Present i futur del treball amb joves en 
clau intercultural i d’equipaments i espais 
juvenils. Espai de Diàleg amb professionals. 

Elisabet Roca, educadora social de l’Espai 
Jove Can Jalpí de Pineda de Mar, i membre 
del Grup de Treball d’Interculturalitat i Joves 
del Maresme. 

Fadhila Mammar, professional referent del 
treball amb joves en clau intercultural. 

Carles Vila, professional referent del treball 
socieducatiu amb joves 

Dinamitzadora: Jessica González, 
QSL/Col·lectiu i+ 



11:15 – 11:25 Pausa 

11:25 – 13:00 Reptes i propostes pel treball 
intercultural amb persones joves en el context 
actual. Grups de debat en simultani (joves, 
professionals i entitats que treballen amb 
joves, referents del treball intercultural amb 
joves) 

Grup 1: La igualtat en el treball amb joves 

Grup 2: El reconeixement de la diversitat en el 
treball amb joves 

Grup 3: La participació i la interacció en el 
treball amb joves 

Dinamitzadores: Jessica González, Pat Sillah i 
Moha Ait abou, QSL/Col·lectiu i+ 

13:00 – 13:10 Pausa 

13:10 Idees clau del seminari: De què hem 
parlat?  

Clownclusions: Activitat artística 

Col·lectiu Brufut 

13:25 Agraïments i tancament del seminari. 

Meritxell Romero Pinet Consellera Delegada 
d’Equitat i Acció Social, Consell Comarcal del 
Maresme 

Carol Astudillo, QSL/Col·lectiu i+

 

EQUIP ORGANITZADOR: Grup de Treball d’Interculturalitat i Joves del Maresme  

Consell Comarcal del Maresme: Víctor Bassas, Abdel Kader el Kadiri, Montse Molina i Nati Puvill. 

Ajuntament de Pineda de Mar: Elisabet Roca i Maite Mateu. 

Ajuntament de Mataró/Xarxa d’Espais Joves: Marta Llabrés i Clara Roca. 

Agència Catalana de Joventut: Neus Alberich. 

QSL/Col·lectiu i+: Kira Bermúdez (assessora del projecte),  Ariadna Pagès i Carol Astudillo. 

 

INSCRIPCIONS  

Des de la pàgina web del seminari https://www.ccmaresme.cat/espais-joves-interculturals/ 
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