
El projecte de la Setmana pels Drets de la Joventut sor-
geix a partir de la inquietud i la possibilitat de replicar de 
forma adaptada a cada realitat de la regió Iberoamericana, 
la Semana por los Derechos de la Juventud que la Funda-
ción SES d’Argentina porta a terme des de l’any 2007 a 
Chapadmalal (Argentina). Aquesta bona pràctica aglutina 
organitzacions juvenils i socials de tota l’Argentina i també 
de la regió Iberoamericana.

Argentina ha compartit el seu model d’èxit de participa-
ció juvenil. La fita per al 2010 és poder estendre aquesta 
activitat a d’altres països de la regió Iberoamericana amb 
l’objectiu d’oferir un espai de participació democràtica als 
i les joves vinculada a l’exercici dels seus drets i deures com 
a ciutadania activa, i com un valor afegit a la construcció i 
incidència a les politiques públiques en cada país.

Fundación SES treballa en xarxa amb la Fundació Cata-
lana de l’Esplai a La Liga Ibeoramericana de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, juntament amb més d’una vintena 
d’organitzacions de tot Iberoamèrica. De la mateixa for-
ma, durant l’octubre 2010 a El Salvador, es porta a terme 
la “I Semana Centroamericana de las Juventudes: Cons-
truyendo Alternativas, Dinamizando Soluciones”, organit-
zada per una altra entitat sòcia de la Liga Iberoamericana:  
FUNSALPRODESE.

És un espai de debat i participació de joves promogut per la Fun-
dació Catalana de l’Esplai (FCE) el 22, 23 i 24 d’octubre a CENTRE 
ESPLAI, El Prat de Llobregat. Un espai que ens permeti a tots els 
i les joves participants, analitzar, conèixer i defensar els nostres 
drets i responsabilitats com a col•lectiu, fer incidència política sobre  
temes concrets, de forma anual, i promoure la transformació social 
des d’una visió de drets.

La Setmana pels Drets de la Joventut 2010 pretén:
•	Ser un espai actiu de participació, on es comparteixin idees, inicia-
tives, propostes procedents dels i les joves, des de moltes realitats 
socials diferents.

•	Plantejar els grans reptes de la millora de l’empleabilitat juvenil a la 
regió Iberoamericana, des de l’òptica de les persones joves i a partir 
de les bones pràctiques.

•	Elaborar i consensuar el document “El manifest dels i les joves”,  
que expressi l’opinió de les persones joves participants a l’activitat 
en el reconeixement dels seus drets i deures. 

durant aquesta setmana parlarem de:  
drets / deures / empleabilitat / emprenedoria /  

empoderament / treball / autonomia /  
desenvolupament / participació / lideratge /  

oportunitats/ emancipació

L’activitat es realitzarà el 22, 23 i 24 d’octubre a l’alberg juvenil de 
CENTRE ESPLAI (seu de la FCE),  en el municipi del Prat de Llobre-
gat (Barcelona). Hi conviurem amb altres joves catalanes, de l’Estat 
espanyol i de Portugal i d’Iberoamèrica, d’edats compreses entre els 
16 i els 30 anys* i ho farem amb compromís, aportant els nostres 
principals trets diferencials dels i les joves en l’actualitat:  

•	 Innovació
•	Creativitat
•	Autenticitat

22, 23 i 24 
d’octubre de 2010 

CENtRE ESPLAI - El Prat de Llobregat (Barcelona)  

Què és la “Setmana pels Drets de la Joventut 2010”?

* El límit no és excloent; per sota sí hi ha més limitació, només podrem comptar amb 
joves menors de 18 anys, acompanyats d’un responsable adult, edat mínima 14 anys. 



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 iden-
titat. Les persones joves no són ni infants ni adults. 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. Però, quins drets té la joventut, no inserida encara social-
ment? Té drets específics?

Diverses iniciatives proposen que les persones joves, a partir dels 18 
anys, en variable transició de ser considerats i inserits al món dels 
adults, necessiten un reconeixement i una atenció especial.

És per això que, durant la Setmana, ens adherim plenament a la ini-
ciativa pionera a Iberoamèrica recollida en la Convenció Iberoameri-
cana dels Drets dels Joves (15 a 24 anys)2, que persegueix reconèixer 
els drets i deures dels joves, per tal d’enfortir els drets aconseguits  
i treballar per les situacions d’acompliment més vulnerables, en cada 
territori. 

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

Apostem per una aproximació i anàlisi al tema dels drets de la joven-
tut, protagonitzat pels ciutadans i ciutadanes joves. Parlar de drets 
és compartir la visió de societat i treballar 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 2010 ens propo-
sem conèixer diverses dades pràctiques sobre la realitat de les 
persones joves a Catalunya i als països iberoamericans.  

En molts països d’Iberoamèrica (inclou Espanya i Portugal) al-
guns drets civils i polítics són sistemàticament vulnerats, per això 
les persones joves que participem en les respectives Setmanes 
pels Drets de la Joventut, treballem per la defensa del dret a la 
pau,  el dret a la llibertat o el dret a la no discriminació. 

A Catalunya, en l’ actual context social i econòmic, les polítiques 
de joventut reclamen i defensen diversos drets de les persones 
joves que no es compleixen i configuren un escenari pel qual 
hem de treballar: guanyar quotes d’empleabilitat i assolir millors  
nivells d’emancipació.

Viure en societat representa organitzar-se òptimament de tal 
forma que tots i totes tinguem uns drets reconeguts, i a la vegada 
acceptem uns deures socials per aconseguir l’equitat i la justícia 
social de tota la ciutadania.

L’empleabilitat,  
eix central de la  

Setmana pels Drets  
de la Joventut

L’eix central de la Setmana pels Drets de la Joventut és 
l’empleabilitat dels i les joves. S’aposta per aquesta temàtica 
donat el marc i l’anàlisi actual de la societat catalana, caracterit-
zada per moments d’inestabilitat i canvi, deguts a la crisi econò-
mica, social i ambiental que vivim i en alguns àmbits d’opinió, 
vinculada estretament a una crisi de valors. 

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

Com a col•lectiu social, la nostra franja d’edat és de les més vul-
nerables, respecte als drets socials, econòmics i culturals. Les 
dades estadístiques4 de la nostra població, ens situa com a sub-
jectes amb menys oportunitats per assolir els drets a la feina, al 
treball, a les condicions de treball, a la formació professional (en 
sentit ampli; inicial, contínua, permanent i de qualitat) o el dret al 
lleure, oci, temps lliure i el dret al desenvolupament.

Un primer aspecte a resoldre és l’ocupabilitat, és a dir, augmen-
tar el número de places a cobrir en el mercat laboral. Aquest 
aspecte és una característica del context sociolaboral i són els 
òrgans polítics, empreses i entitats i associacions, les que han 
d’estar preocupades per que socialment hi hagi un bon nivell 
d’ocupabilitat, a fi d’afavorir la inserció laboral dels i les joves i 
de totes les persones que busquen feina.

Molt relacionada, trobem l’empleabilitat. És una qualitat hu-
mana, basada en la formació i l’orientació laboral, que s’ha de 
promoure des de la mateixa societat i el mateix individu. Aug-
mentar les habilitats d’empleabilitat significa aconseguir social-
ment competències en una persona, que li faciliti l’accés a llocs 
de treball. 

Un dels reptes socials actuals és millorar l’empleabilitat de les 
persones per afavorir el seu accés al mercat laboral més ingent, 
productiu i especialitzat del segle XXI. Encara que les elevades 
taxes d’atur que registra el nostre país contrastin directament 
amb aquest repte, és necessari obrir un nou camí de portes i 
finestres obertes, en definitiva afavorir la capacitat d’innovació.

La millora de les capacitats per a una major empleabilitat pren 
més rellevància en un context de crisi econòmica com l’actual, 
amb una greu afectació sobre l’ocupació. En especial la dels 
col•lectius més vulnerables i amb menys oportunitats al mercat 
laboral.

A Espanya la probabilitat d’accedir a determinats nivells de ca-
pacitació és molt inferior per als col•lectius amb poca forma-
ció. Facilitar aquest accés, a més d’una qüestió de necessitat 
per adaptar-se als canvis econòmics i socials, és una qüestió 
d’equitat.

Drets en situació crítica Deures associats

• Treball
• Condicions de Treball
• Formació / Educació Professional
• Oci i Lleure
• Desenvolupament humà (social, 
econòmic, polític i cultural)

• Habilitats d’empleabilitat
• Habilitats socials comunicatives
• Formació contínua
• Respecte a la convivència
• Defensa dels Drets Humans

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 Veure document adjunt: El punt de partença. FCE (2010)



Programa d’activitats

Divendres 22 d’octubre 2010

10 hores Benvinguda  

10:30 a 11:15 hores Metodologia 2.0: compartint la Setmana  

 pels Drets de la Joventut 2010 a la xarxa  

11:15 a 11:45 hores Descans

11:45 a 12:30 hores Col•loqui	debat.	Estratègies	2.0	per	a		 	

 l’Empleabilitat de les persones joves

  Tria de quin tema vols que parlem

 1. Plasmar la teva idea de projecte amb eines 2.0

 2. La teva identitat digital a les xarxes socials

12:30 a 13:30 hores Espai de microexperiències

15:30 a 17:30 hores Espai d’exposicions al voltant de les  

 realitats juvenils 

18 a 18:30 hores Acte Inaugural

 Intervenen: Referent institucional Fundació 

Catalana de l’Esplai, referent juvenil de la 

Liga Iberoamericana, referent institucional 

Generalitat de Catalunya i referent 

institucional de l’Ajuntament del Prat del 

Llobregat

18:30 a 19:45 hores taula rodona

Modera Salvador Carrasco.

Joves i crisis: realitats i reptes. 

Intervenen: Mireia Sierra Andres, Llicenciada 

en Sociologia per la UB i Sabrina Wernicke, 

referent de Protagonismo Juvenil, Fundación 

SES , Argentina.

21 hores Concert 08820: DRY CRY

Dissabte 23 d’octubre 2010

10 a 11 hores taula bones pràctiques 

 “Construir una nova realitat”

 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i noves  
 tecnologies
 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i inclusió  
 social (Fedelatina)
 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i   
 emprenedoria

 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i lleure

11 a 11:30 hores Descans 

11:30 a 13:30 hores tallers participatius: Proposar X transformar

 Grups de treball entorn als 4 eixos temàtics  

 de les bones pràctiques:
	 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i noves  
 tecnologies
	 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i inclusió  
 social
	 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i   
 emprenedoria

	 • Eix temàtic: Joves, empleabilitat i lleure

15:30 a 16:30 hores Conclusions tallers

16:30 a 19:30 hores tallers creatius
 1. Grafitis
 2. Teatre social 
 3. Art teràpia
 4. Expressió corporal / performance
 5. Àudiovisual 
 6. Dansa del ventre i Bollywood

Nit  Activitats nocturnes al Prat

Diumenge 24 d’octubre 2010

10 a 12:30 hores Gimcana al Prat de Llobregat

12:30 a 13:30 hores Lectura del Manifest i acte de 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.

Et pots donar gratuïtament d’alta per dir la 
teva:
http://grou.ps/setmanadretsjoventut/home

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 a partir del dia 
6 d’octubre 2010.

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

Organitza

Amb el suport de


