
  1

 
 

Setmana pels Drets de la Joventut 
Declaració. El Prat de Llobregat 2010 
Dissabte, 23 d’octubre de 2010 
 
Som joves estudiants, vinculats a organitzacions socials, de Catalunya, Espanya, 
Argentina, Mèxic i El Salvador que, reunits a CENTRE ESPLAI, al Prat de Llobregat 
(Barcelona, Espanya), hem debatut i compartit les nostres realitats i experiències a la 
Setmana pels Drets de la Joventut, durant els dies 22, 23 i 24 d’octubre de 2010, 
impulsada per la Fundació Catalana de l’Esplai amb el suport de la Liga 
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Som joves que participem a diverses organitzacions no lucratives i estem 
compromesos amb la defensa dels nostres drets, especialment aquells que són més 
vulnerats, i l’exercici de les nostres responsabilitats.  

Som joves que vivim una realitat molt complexa, marcada per la crisi econòmica i 
social i estem preocupats i preocupades per l’alt nivell d’atur que afecta el nostre 
col·lectiu; per la formació i la preparació; per la manca d’oportunitats d’inserció laboral i 
d’emancipació i per formar part d’una generació que pateix l’exclusió sociolaboral. 

Som joves que, per aquests motius, constatem que alguns dels nostres drets estan en 
situació molt crítica pel que fa al dret al treball; el dret a les condicions de treball 
decent (tal i com ho recull l’Organització Internacional del Treball); el dret a la formació 
de qualitat i vinculada a la realitat laboral (tant la formació secundària com la 
universitària); el dret a l’oci i al lleure; el dret a l’emancipació i, en general, al 
desenvolupament humà (social, econòmic, polític i cultural). 

Som joves als quals ens mou la necessitat de transformar la realitat social, econòmica, 
educativa, política, cultural i ambiental de les nostres societats amb justícia social. 

És per això que hem consensuat i desenvolupat un conjunt de propostes per 
transformar la realitat a través de la nostra incidència política en les politiques 
públiques de joventut i socials. 

I, per tant, proposem: 

1. Que els governs i les seves institucions polítiques, així com les entitats i 
organitzacions socials, treballin amb urgència i vetllin per fomentar l’empleabilitat dels i 
les joves, incrementar els llocs de treball adreçats a millorar la qualitat de vida de la 
comunitat, l’atenció a la infància i la joventut, els serveis socials i la millora social, 
educativa i ambiental dels nostres entorns. 

2. Que nosaltres, amb el suport i l’acompanyament de la societat, puguem assolir més 
quotes d’empleabilitat, amb plenes capacitats per a la inserció laboral, accedint a la 
formació adequada, a l’adaptació a nous llocs de treball, a la versatilitat necessària 
dels espais laborals, i fomentant l’associacionisme, el voluntariat i el treball en equip 
per poder sortir socialment de la crisi, davant de la competència individualista, del 
conformisme, la passivitat i l’apatia. 
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3. Estendre la sensibilització sobre els nostres drets entre la societat i promoure la 
visibilitat d’allò que som, d’allò que fem i d’allò que podem fer. Majoritàriament som 
una generació molt formada, però sense opcions al mercat de treball. Les nostres 
capacitats poden aportar iniciativa, innovació i empenta als projectes socials i 
empresarials per fer un futur econòmicament més sostenible. Som conscients que el 
problema dels i les joves, de la nostra generació jove, és un problema de tots i totes. 

A continuació, presentem les propostes de polítiques públiques dels i les joves i de les 
organitzacions juvenils participants a la Setmana per promoure i garantir els nostres 
drets. 

Aquestes propostes van ser elaborades en tres tallers temàtics pels i les joves 
participants a la Setmana pels Drets de la joventut 2010 (octubre 2010, El Prat de 
Llobregat): 

Eix de noves tecnologies i emprenedoria 

• Augmentar les nostres quotes d’empleabilitat a través de l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació 2.0, que ens permetin comunicar, intercanviar 
i relacionar-nos, així com desenvolupar tasques i projectes.  

• Millorar la formació i la capacitació per tal de ser prosumidors/es (no 
consumidors/es), que ens ajudarà a desenvolupar noves formes de pensament 
2.0.  

• Ajustar la formació a les noves demandes i requeriments de l’àmbit laboral: 
promoure l’aprenentatge amb autonomia i les metodologies compartides; 
treballar en xarxa de forma col·laborativa amb efectivitat i intercanviar recursos 
materials i humans. Cal, però, saber identificar quins són els nostres reptes en 
aquest àmbit per poder resoldre i contrastar la veracitat dels continguts per tal 
que siguin efectius. 

• Millorar i facilitar l’accés a les TIC a tots els sectors de la població i crear grups 
compromesos, en xarxa, que donin valor i sentit a l’ús de les TIC. 

• Promoure el desenvolupament d’iniciatives d’emprenedoria juvenil a través de 
la xarxa social, que ens permetin compartir (laboratori d’idees) i valorar i 
incentivar la iniciativa, la valentia i l’interés pels projectes. 

• Reforçar el desenvolupament d’iniciatives d’emprenedoria juvenil, com una de 
les alternatives per superar la crisi a través del treball cooperatiu, associatiu, i 
que permeti minvar els riscos de viabilitat, evitant que l’emprenedoria juvenil 
sigui exclusiva d’uns pocs. 

Eix d’Inclusió Social 

• Donar importància a l’inclusió social juvenil en l’accés al treball. Per aconseguir-
ho, necessitem una bona base d’educació en valors, que construeixi una 
ciutadania activa i col·lectiva i s’insereixi en els sistemes educatius. 

• Ser ciutadans i ciutadanes actius: no volem etiquetes ni proteccionisme, sinó 
una participació activa com a dret irrenunciable. Volem ser escoltats, ser útils i 
ser actius, per construir un món més solidari i just, superant els obstacles 
intergeneracionals existents. 

• Integrar laboralment i socialment a través d’un compromís social a aquells 
col·lectius amb més risc d’exclusió, amb pocs recursos econòmics, a persones 
amb diversitat funcional, i demanar polítiques socials que ens donin suport. 
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• Treballar conjuntament amb altres actors socials per aconseguir unes polítiques 
socials que fomentin el dret a l’emancipació juvenil. 

• Generar espais de participació juvenil per detectar les nostres necessitats, per 
plantejar projectes que ens facin superar la crisi, així com determinar plans 
d’acció que ens permetin involucrar-nos en la solució dels problemes, situant 
les nostres possibilitats, capacitats i interessos.  

• Aprofundir en la integració del sistema educatiu de les comunitats 
d’aprenentatge per tal de millorar la qualitat i fomentar una proposta educativa 
global i en valors. 

Eix de Lleure 

• Incrementar les nostres quotes d’empleabilitat, a través de l’adequació dels 
sistemes formatius, en la nostra relació amb l’entorn, en les demandes 
polítiques i en la nostra comunicació social. 

• Modificar els nostres programes formatius per adequar-los al món laboral. 
Parlem tant de l’àmbit formal com el no formal. Necessitem una capacitació 
més útil i efectiva als requeriments laborals actuals: des de l’ús de les TIC a 
àmbits com el lideratge, la comunicació verbal, la motivació, la gestió del 
voluntariat i la participació social. Mantenint àmbits que funcionen i ens donen 
identitat, com és la promoció de valors socials i culturals dels nostres entorns. 

• Aprofundir en la relació amb l’entorn i la comunitat de les entitats i 
organitzacions que treballen amb els joves, en el foment del dret al lleure. 
Incrementar l’ocupació juvenil en el sector del lleure, que necessita 
d’estratègies de participació; d’organització i, sobretot, de relació amb el 
conjunt de la societat: àmbit educatiu; entorn familiar... 

• Demanar un major compromís econòmic a l’àmbit polític per als projectes de 
joves i fomentar la diversificació d’eines i recursos necessaris (més que dels 
propis agents). Sent aquesta promoció equitativa i independent (despolititzada).  

• Aconseguir una major visibilitat i reconeixement social dels projectes de lleure 
per part de la comunitat. Tenir consciència de la tasca que desenvolupem, fer-
nos visibles, possibilita una major revalorització social dels llocs de treball, que 
ens permetrà superar uns dels reptes actuals com la renovació generacional i 
implicar més als joves en els projectes socials i educatius de les entitats. 

Per tirar endavant les nostres propostes convoquem a: 

1. Els i les joves, per escoltar, compartir, comprometre’ns, exigir, reflexionar, 
respectar, integrar-nos, organitzar-nos, debatre, aprendre, participar, ser bons 
companys, construir. 

2. Les organitzacions de la societat civil, per dur a terme accions conjuntes de 
compliment i exigència de drets, com a espais de formació cultural, social i 
política dels joves. 

3. Les empreses, en el respecte de la legislació vigent i el compromís amb el 
desenvolupament social. 

4. Les administracions públiques, en l’àmbit nacional, provincial i municipal, per 
garantir el cumpliment efectiu dels nostres drets. 

El Prat de Llobregat, 23 d’octubre de 2010 


