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La Federació de Casals de Joves i l’Associació Catalana de 
Professionals de Joventut organitzen unes jornades per 
fomentar la participació juvenil al territori.

a jornada Reconeixem-nos 
no només neix de les in-
quietuds i la voluntat de 

la Federació de Casals de Joves de 
Catalunya i l’Associació de Professio-
nals de Joventut, és un anhel i una 
necessitat de les joves organitzades 
i de les que s’organitzaran gràcies 
a elles. Quan parlem d’autogestió i 
participació juvenil, sovint oblidem 
que aquesta segueix existint quan no 
li fem cas, que la seva activitat no 
para encara que quedem margina-
des de l’administració i que el nostre 
principal anhel es ser vistes com a 
motor de canvi i de participació, com 
un col·lectiu treballador i que genera 
formació, oci i cultura, que se’ns re-
conegui com a quelcom positiu i se’ns 
doni el suport necessari.

El passat 12 de maig, represen-
tants de les joves organitzades i de 
les persones adultes que les acom-
panyen ens vam trobar en un espai, 
malauradament virtual, per a deba-
tre i confrontar postures sobre par-
ticipació, joventut i autogestió. La 
jornada va consistir en 3 punts di-

ferenciats; dues primeres ponències 
sobre la participació a Catalunya i 
la participació de les joves, un espai 
de presentació de projectes juvenils 
i finalment una taula rodona sobre 
adultocentrisme versus autogestió i 
l’acompanyament que es realitza a 
les joves.

Quan parlem de participació ju-
venil, i sobretot quan la qüestio-
nem i posem la lupa en el seu fun-

cionament, sovint oblidem perquè 
i a causa que les joves s’organitzen 
d’aquesta manera. Participar vol dir 
incidir en el que és públic, en allò que 
és col·lectiu, la voluntat d’incidir en 
la societat i és la manera en què par-
ticipen i volen participar les joves no 

es diferencia d’aquesta definició. La 
crisi de 2007 va evidenciar una sèrie 
de problemàtiques polítiques, so-
cials i econòmiques que van desvir-
tuar gran part de les institucions del 
país, fet que portà a la ciutadania ha 
realitzat un allunyament dels canals 
formals de participació.

Aquests nous canals de participa-
ció no formal s’adhereixen a formes 
de participació ja existents, no neix 

un món nou, però molta gent a se 
suma a projectes que semblen sim-
bolitzar-lo. La participació ciutadana 
començà a evidenciar que les coses 
es poden fer d’una altra manera. 
Les joves són conscients d’aquest 
canvi, i no només volen aportar  
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Visibilitzem i reivindiquem 
l’acció juvenil
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“Moltes joves no veuen un aliat 
potencial en l’administració, no senten 

que aquesta sigui facilitadora i una 
acompanyant en la seva tasca.” 
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solucions, sinó que també volen dur-
les a terme. L’administració és co-
neixedora d’aquesta participació, 
i és per això que neixen processos 
com els pressupostos juvenils parti-
cipatius, que fan que les joves formin 
part de la proposta d’una política pú-
blica, però potser no és suficient.

És necessari i correcte cocrear 
amb les joves polítiques públiques i 
que puguin decidir sobre el desen-
volupament dels afers que les afec-
ten, però és vital per al seu desen-
volupament col·lectiu la construcció 
d’espais que permetin que es conver-
teixin en actors actius en la societat 

organitzant-se a elles mateixes.
Les joves s’associen sempre des 

del col·lectiu, des de la necessitat 
del seu propi context i amb la vo-
luntat d’aprendre a participar du-
rant el procés, mitjançant el con-
sens i la transparència i l’objectiu 
d’ampliar-se i ser representatives 
de les realitats on es troben. Moltes 
vegades es diu que les joves no fan 
política i les joves fan la política que 
se’ls hi deixa fer. Els espais formals 
on se les convida a participar ja estan 
construïts, i moltes vegades són her-
mètics en el seu funcionament, han 
de poder participar des de la base, 

deixar-les construir un espai on es 
puguin entendre i fer entendre.

La voluntat de l’enteniment de 
la participació juvenil passa pel re-
coneixement de l’espai polític que 
les joves poden i volen generar al 
seu voltant, i com aquest espai po-
lític requereix un espai físic que faci 
de receptacle d’aquesta voluntat. Un 
espai on organitzar, decidir, entendre 
i fins i tot equivocar-se. 

En la participació juvenil, l’equi-
vocació no es converteix en un obs-
tacle o una impossibilitat, sinó en 
l’evidència de la necessitat d’un 
canvi per a poder millorar i replan-
tejar-nos les nostres pròpies dinàmi-
ques, autogestió i aprenentatge són 
dues paraules que van de la mà, que 
s’han d’entendre juntes i sobretot 
que s’han de potenciar i dóna pas a 
noves formes organitzatives i dinà-
miques que van evolucionant junta-
ment amb les joves, les que comen-
cen i desenvolupen un projecte, i 
les que amb el relleu generacional 
passen a liderar-lo i a continuar amb 
aquest anhel de canvi i adaptació a 
les circumstàncies.

Moltes joves organitzades no 
veuen un aliat potencial en l’admi-
nistració, no senten que aquesta sigui 
facilitadora i una acompanyant en la 
seva tasca, és percebuda en moltes 
ocasions com a un obstacle per als 
seus propis objectius i un impedi-
ment per les seves pròpies dinàmi-
ques. Entendre i reconèixer l’acció 
i l’organització juvenil implica adap-
tar-se i potenciar aquestes dinàmi-
ques pròpies, per ajudar a construir i 
a consolidar espais de debat, de cul-
tura, de formació personal i artística, 
de coneixença i espais fins i tot per a 
passar l’estona. Ajudar a generar es-
pais per i des de les joves que tinguin 
autonomia, potenciar els recursos i 
l’activitat formativa per a dotar a les 
joves d’eines de gestió i d’organit-
zació, donar forma a aquests espais 
físics tan necessaris per a la creació 
i a la potenciació de l’acció i l’auto-
gestió juvenil. 

11

Participació


