Al llarg de les darreres dècades, el
pacte social intergeneracional s’ha anat
esberlant progressivament. L’acord implícit
entre generacions establia que cada nova
generació havia d’assolir o superar, en
termes globals, la situació de benestar de
les anteriors. Però no és clar que aquest
pacte acabi aplicant-se a les noves
generacions: d’una banda, l’emergència
climàtica ens obliga a tractar de reduir els
nivells de producció i consum; de l’altra,
el repartiment intergeneracional dels
recursos, incloent-hi la despesa pública,
atorga poc pes a les persones joves i les
fa cada cop més dependents de les seves
famílies, en un context en què les crisis

periòdiques del mercat de treball dificulten
la inserció laboral de la gent jove i la
concreció del seu projecte vital.
La joventut, però, continua sent un
poderós agent de canvi social, i, al mateix
temps, és una etapa de la vida, juntament
amb la infància, en què les actuacions
públiques poden ser més eficaces a l’hora
de modificar les trajectòries vitals. Per
aquest motiu, és essencial reflexionar
sobre quin ha de ser el paper dels diferents
agents implicats en les polítiques de
joventut, a fi d’aconseguir dotar-les de la
capacitat efectiva per entomar el repte de
l’emergència generacional.

Objectius

Persones destinatàries

Esdevenir un espai de relació i de trobada entre
joves, professionals de joventut, referents del món
acadèmic i representants polítics de joventut.
Enfortir la xarxa i analitzar la situació en què es
troben els agents (joves, professionals de joventut
i càrrecs electes) després de la pandèmia de la
COVID-19.
Reconèixer la tasca que han fet durant els últims
anys de tots els agents implicats en les polítiques
de joventut.
Donar veu a les persones joves i posar-les al
centre.
Repensar les polítiques de joventut i establir
les bases del nou Pla Nacional de Joventut de
Catalunya (PNJCat).

Joves, professionals de joventut, representants del
moviment juvenil organitzat, membres d’entitats
que treballen amb joves, referents del món
acadèmic i representants polítics de joventut dels
ens locals.

Lloc

TecnoCampus Mataró-Maresme
Carrer d’Ernest Lluch, 32, Mataró

Inscripció

Dijous, 17 de març

ON SOM?

Anàlisi de la situació
de les persones joves
i de les polítiques de joventut
15.00 h

Acreditacions

16.00 h

Benvinguda institucional a càrrec de la consellera de Drets Socials,
l’Honorable Senyora Violant Cervera i Gòdia

16.30 h

Les persones joves a Catalunya. Diagnosi de la situació actual i escenaris futurs
Elena Costas, economista i membre fundadora de Knowledge Sharing Network (KSNET)
Presenta: Núria Ramon Pérez, directora general de l’Agència Catalana de la Joventut

17.00 h

Les múltiples dimensions de l’emergència generacional
Guillem López, economista de la Universitat Pompeu Fabra
Olga Margalef, geòloga de la Universitat de Barcelona
Sara Moreno, sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona
Modera: Roger Soler-i-Martí, politòleg de la Universitat Pompeu Fabra

17.45 h

Pausa

18.00 h

Com cal orientar les noves polítiques de joventut davant els nous reptes?
Eudald Espluga, filòsof i autor del llibre No seas tú mismo
Helena Guiu, sociòloga i membre de la junta anterior de l’Associació de Polítiques
de Joventut de Catalunya
Carme Trull, educadora social de la Universitat de Girona
Modera: Pendent de confirmació

18.45 h

Cloenda

A totes les sessions de dijous hi haurà una persona intèrpret de llengua de signes catalana.
Es retransmetran per Internet i l’enllaç a la connexió virtual es facilitarà un cop feta la inscripció.

Divendres, 18 de març

CAP A ON ANEM?

Retorn del cicle d’activitats prèvies
al Congrés i recull de les conclusions
per a les bases del nou PNJCat
9.00 h Acreditacions
Activitats simultànies (cal triar-ne una)

10.00 h - 11.30 h Com han de ser les polítiques d’emancipació del futur?
Retorn de les principals aportacions que s’han recollit sobre Emancipacions i projectes de vida i definició de
les noves línies d’actuació en matèria d’oportunitats per a l’emancipació, la salut i l’habitatge.
10.00 h - 11.30 h Reptes del nou Pla Nacional de Joventut
La incidència política, el desplegament territorial, la governança i l’avaluabilitat són alguns dels reptes del
nou Pla Nacional de Joventut. Es generarà un espai de treball dinamitzat per aprofundir-hi a partir d’algunes
reflexions prèvies.
11.30 h Pausa
Activitats simultànies (cal triar-ne una)

12.00 h - 13.30 h La construcció de la ciutadania digital des de la perspectiva juvenil
Retorn de les principals aportacions que s’han recollit a sobre Connexió i transformació digital. Construcció
participada de les propostes que facilitin la inclusió de la joventut i la seva mirada en la definició de les
polítiques digitals.
12.00 h - 13.30 h Els serveis juvenils són serveis essencials?
Espai de cocreació a partir d’un videocast que inclou diferents punts de vista sobre els serveis juvenils: com
es poden fer essencials? Per a què han de servir? Quin paper hi han de tenir els i les joves i el conjunt de
professionals?
14.00 h Pausa
Activitats simultànies (cal triar-ne una)

16.00 h - 17.30 h Cartes il·lustrades: reflexió lúdica sobre l’emancipació
Activitat ludificada sobre Emancipacions i projectes de vida que tindrà un doble objectiu: plantejar les
necessitats principals juvenils i trobar les respostes i les actuacions per satisfer-les.
16.00 h - 17.30 h L’espai públic i l’accés a la cultura de les persones joves
Espai de cocreació dinamitzat per parlar i debatre sobre les noves expressions artístiques i l’accés de les
persones joves a la cultura.
Activitats simultànies (cal triar-ne una)

18.00 h - 19.30 h Redefinim les nostres comunitats
Taller sobre com podem desenvolupar comunitats sostenibles que mantinguin un equilibri entre economia,
societat i medi ambient.
18.00 h - 19.30 h Marató d’il·lustradores: fem front a les desigualtats
Diferents il·lustradores plasmaran en directe les realitats diverses de la joventut. Posteriorment, en una taula
rodona s’explicaran les obres i s’obrirà un debat sobre les desigualtats.
19.30 h - 20.00 h Pica-pica
20.00 h Concert

Totes les sessions de divendres es retransmetran per Internet, excepte el concert i l’enllaç a la connexió virtual
es facilitarà un cop feta la inscripció.

Dissabte, 19 de març

CAP A ON ANEM?
Mirada enfora per compartir
els reptes del nou PNJCat
9.00 h

Acreditacions

9.30 h

Benvinguda institucional a càrrec del President de la Generalitat de Catalunya,
el Molt Honorable Senyor Pere Aragonès i Garcia

10.00 h

Reptes i línies de treball de les polítiques de joventut post-COVID-19*
Diàleg entre representants d’institucions i agències europees, i joves representants d’entitats
europees i de programes internacionals.
European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), European Youth Card Association (EYCA), Eurodesk,
Comissió Europea, Assemblea de les Regions d’Europa (AER), Regional Youth Cooperation Office of Western Balcans
(RYCO).

Modera: Corina Pirvulescu, de l’oficina tècnica d’EYCA
11.30 h

Pausa

12.15 h

Com podem dissenyar projectes CES i ERASMUS Plus?
Taller pràctic sobre els projectes Cos Europeu de Solidaritat (CES) i Erasmus Plus
com a instruments per potenciar la participació i la implicació de les persones joves en la
governança.
Entitats convidades: Consell Comarcal del Maresme, Associació Obre’t Ebre, Associació PROSEC, Grup d’Estudi i
Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)-, Consell Comarcal de la Garrotxa,
AHEAD, Ajuntament de Sant Just Desvern, Consell de la Joventut de Barcelona.

Dinamitza: Vibria
9.30 h - 13.30 h Fira d’entitats juvenils amb mirada internacional
Mostra de projectes sobre mobilitat internacional vinculats al CES i Erasmus Plus, amb
la participació d’altres institucions que treballen la mobilitat internacional d’una manera
transversal.
14.00 h. Pausa
15.30 h

Micròfon obert
Sobretaula dinamitzada amb micròfon obert per si ha quedat alguna cosa per dir.

17.00 h

Què han dit els i les joves?
Presentació dels resultats de les activitats que s’han dut a terme amb alumnes d’instituts de
secundària i de la campanya Utròpolis Scape adreçada a joves per mitjà de les xarxes socials.

17.15 h

Pausa

17.30 h

Sessió de cloenda
Resum de les principals conclusions i aportacions que s’han recollit al Congrés en clau
musical.
Cloenda institucional a càrrec d’Àlex Sastre Prieto, director general de Joventut i Núria
Ramon Pérez, directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, amb una relatoria visual
en directe.

19.30 h Concert

Hi haurà una persona intèrpret de llengua de signes catalana.
A la sessió que serà en anglès, hi haurà un servei de traducció simultània de l’anglès al català.
Totes les sessions de dissabte es retransmetran per Internet, excepte el concert. L’enllaç a la connexió virtual es facilitarà un cop
feta la inscripció.

