
 

  

 

 
Després d’un anàlisi exhaustiu de la realitat social del Clot, a través del contrast  de 
dades estadístiques i del treball compartit amb agents socials, institucions educatives i 
administracions públiques, des de l’equip intervenció comunitària intercultural es 
constata la necessitat d’abordar comunitàriament la transició escola-treball dels i les 
joves. 
 
Segons dades del Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat espanyol, el 31% dels i les 
joves no obtenen cap altre titulació posterior als estudis obligatoris, alhora que la crisi 
econòmica afecta de forma més acusada a aquest col·lectiu, tal com mostren  dades 
de l’Idescat del 3r trimestre del 2011 amb un percentatge d’atur juvenil, entre 16 a 19 
anys, del 54,5%. En conseqüència es dóna la situació que molts i moltes joves durant 
un període llarg de temps no estudien, no treballen i en molts casos, tampoc participen 
en altres espais. Aquest buit en la vida de molts i moltes joves no és indiferent als 
diferents agents de la comunitat que intenten donar respostes en un context de crisi 
econòmica que dificulta encara més el seu abordatge conjunt. 
 
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural es proposa acompanyar a la 
comunitat cercant estratègies per tal de impulsar els canvis socials necessaris que 
permetin donar resposta a les demandes i inquietuds juvenils. Per tal de fer-ho 
possible, creiem imprescindible conèixer l’opinió dels i de les joves, ja que les 
respostes no només han de ser per a ells/es, sinó amb ells/es.   
 
Alhora, diferents experts/es acadèmics/ques, així com agents socials exposaran 
investigacions, coneixements i experiències d’èxit tant del barri, com de fora, per tal de 
conèixer els avenços que s’estan produint en aquest àmbit i donar idees de com seguir 
evolucionant. En aquest sentit,  els tallers participatius i el viver d’idees seran espais 
de diàleg i creació que el dia de la jornada, fomentaran l’aplicabilitat d’aquestes idees 
en accions pràctiques pel barri del Clot i que hauran esta impulsades pels agents 
socials i econòmics, organitzacions i persones implicades. 
 
Per tot plegat, creiem que és molt important la vostra participació en aquesta Jornada, 
així com posteriorment en el barri. La Jornada tindran lloc, el dimarts 13 de desembre 
de 9:15 a 18:00h al Centre Cultural la Farinera . Les vies per realitzar la inscripció 
són el número de telèfon 646 44 96 33 o el correu electrònic iciclot@surt.org  Les 
inscripcions es poden realitzar fins al proper dia 09 de desembre. 
 
 
Salutacions cordials, 
 
 
Equip d’Intervenció Comunitària Intercultural 
 
 
 

 
JORNADA ON-LINE 

  
EN CLAU DE JOVES: 

 REPTES I RESPOSTES DES DE LA COMUNITAT    
 



 

  

 

 
9,15 Lliurament de la documentació. 
 
9,45 Benvinguda i inauguració de la jornada. 
- Representació d’Obra Social “la Caixa”.  
- Representació de l’Ajuntament de Barcelona . 
- Fina Rubio Serrano. Presidenta de la Fundació SURT. 

10,15 La Veu Jove.   
Reflexions des dels propis joves. Projecció de l’audiovisual La Veu Jove, realitzat i editat en el 
marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural en el barri del Clot. 

10,30 Reflexions i anàlisi de la situació dels jove s.  
- Carme Gómez Granell. Directora del Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU). 
- Miquel Àngel Essomba. Director del Centre UNESCO de Catalunya.  

11,30 Pausa - Cafè  

12,00 Experiències locals de treball amb la comunit at.  
- Projecte “Despertar vocacions”. AMPA IES Salvador Espriu.  
- Projecte Pla Jove. Consorci Educació de Barcelona. 

13,00 Grups de Treball. 
Tallers de reflexió i visions de futur, mitjançant espais de diàleg i teatre fòrum. 

14,00 Dinar.  

15,30 Bones pràctiques i experiències exitoses de t reball amb la comunitat.  
-Experiència d’Euskadi : Elhuyar Aholkularitza  
-Experiència de Canarias: “EL PATIO. Los centros educativos como recurso comunitario”  
 
17,00 Síntesi de conclusions  
Exposició de conclusions dels grups de treball, a càrrec de l’Equip d’Intervenció Comunitària 
Intercultural i projecció de l’audiovisual de la Jornada En Clau de Joves. 
 
17’30 Cloenda del Seminari. 
Representació de l’Administració del Districte de Sant Martí.  
 
17’45 Actuació musical  
A càrrec de BITTAH. 
 
*El Viver de les Idees  és un espai que vol fomentar el intercanvi d’idees i propostes entre 
persones i agents del territori. Aquest estarà obert i dinamitzat durant tot el dia, durant diferents 
moments es compartirà amb tots/tes els participants les idees i propostes que es generen.  

 

PROGRAMA  
 

Dimarts, 13 de desembre - Centre Cultural la Farine ra. 
Espai del Teatre – Planta 3ª 

Gran Via de les Corts Catalanes, 837. 
 


