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REPTE 1: Assegurar la igualtat/equitat/justícia social en drets i 

oportunitats de les persones joves de diversos orígens, cultures i 

religions 

 

Dinamitzadora de l’espai: Pat Sillah Xiberta – QSL/ Col·lectiu I+ 

 

Participants: 17 professionals 

 

Com haureu vist a la pàgina principal del seminari, el (RE) Connectem Joves i professionals en el nou 

context social proposava estructurar el diàleg en diferents espais i a l’entorn de 3 reptes de futur per 

a les persones joves i les persones que treballen amb elles.  

 

El present document recull les idees més rellevants de l’Espai de diàleg mantingut al voltant del 

REPTE 1 - Assegurar la igualtat/equitat/justícia social en drets i oportunitats de les persones 

joves de diversos orígens, cultures i religions. La proposta de diàleg partia de qüestionar-nos: 

 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? 

 

Per aprofundir en el que es recull seguidament i completar-ho amb les vostres pròpies notes i 

impressions, us recomanem el visionat complet del vídeo de l’espai , així com de la resta de materials 

del seminari. 

 

Idees Clau 

En la situació que hem viscut, les persones joves s’han vist afectades per diverses dificultats, entre 

les que es comenten: la seva situació jurídica administrativa, quan és irregular, la dificultat de 

tramitar la documentació aquests mesos, la bretxa digital, les dificultats d’accés a dispositius per 

connectar-se, el fet de no poder accedir als equipaments juvenils i l’escassa possibilitat de participar. 

Es tracta de mancances que ja existien i durant la pandèmia s’han fet més visibles, en les que es 

requereix que l’administració pública hi posi més esforços i recursos. 

 

Aquestes dificultats han afectat més als joves migrats sols que no formen part del sistema de 

protecció per la seva situació de major vulnerabilitat, els qual han hagut de prioritzar sobre aquestes, 

https://www.qsl.cat/proyecto/id/72
https://youtu.be/DcKT1WkFazY
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altres necessitats bàsiques com són disposar d’un habitatge i de menjar. A la vegada, el fet de no 

disposar de xarxa familiar i social propera ho ha dificultat més. 

 

Hi han hagut pocs espais d’interrelació entre grups de joves de diversos orígens, i quan s’han trobat 

ha estat a través de l’esport que ha esdevingut un mitja d’apropament, integració i relació mútua. A 

més d’aquests espais, s’exposen altres iniciatives i projectes que han generat interrelació: trobades 

amb cau a Argentona, documental de l’Agència Talaia a Premià de Mar, projecte Laboratori 

d’Identitats de Pineda de Mar i el projecte Pont +18 d’Arenys de Mar. 

 

Es destaca com a positiu el treball en xarxa que existeix entre els i les professionals, tot i que alhora 

és insuficient per abordar les necessitats de les persones joves. També el fet que les xarxes socials 

han esdevingut una via de comunicació i connexió amb joves amb qui abans de la pandèmia no hi 

havia relació o no es sentien atretes amb les activitats proposades pels equipaments juvenils.  

 

Propostes que sorgeixen: 

 

- Escoltar la veu de les persones joves. 

- Que les persones joves se sentin interpel·lades. 

- Revisar els estereotips interns dels professionals. 

- Treballar amb les famílies. 

- Generar més espais d’interrelació entre joves per compartir experiències, reflexions, conèixer 

altres realitats, generar empatia, fomentar l’esperit crític, involucrar-se i provocar canvis a 

la societat. 

- Que els professionals surtin al carrer per conèixer la realitat de les persones joves. 

- Enfortir el treball en xarxa entre professionals 

- Sensibilitzar a altres professionals que estan en contacte amb persones joves. 

- Sensibilitzar a la comunitat. 

https://agenciatalaia.com/projectes/181/
https://www.youtube.com/watch?v=6WU7LXKu7v4
https://www.youtube.com/watch?v=6WU7LXKu7v4
https://arenysdemar.cat/document.php?id=39373

