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Jornada de presentació d’experiències 
 
LA INTERVENCIÓ AMB JOVES A L’ESPAI PÚBLIC: DE L’APROPAMENT A 
LA PARTICIPACIÓ 
 
 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DISTRICTE JOVE DE TERRASSA 

 
 
Per què hem escollit aquest projecte? 
 

• Perquè és un projecte que planteja una intervenció amb joves combinada al carrer i a 

diferents equipaments de la ciutat. 

• Perquè és un projecte amb una llarga trajectòria i experiència en la intervenció en medi 

obert. 

• Perquè es tracta d’un exemple d’intervenció amb uns fonaments basats en la 
participació activa i l’autonomia dels i les joves. 

 

Què és Districte Jove? 
 
Districte Jove és un projecte d’acció social i acompanyament socioeducatiu gestionat pel 

Servei de Joventut i Lleure infantil i Serveis Socials adreçat, prioritàriament, a adolescents i 

joves entre 12 i 25 anys, en el seu temps de lleure. 

El temps de lleure possibilita una intervenció educativa de gran qualitat i transcendència. 

Entenem les necessitats de les persones joves de manera integral i integradora, tenint presents 

totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu procés de 

desenvolupament. Districte Jove ens permet treballar aspectes que afavoreixen la capacitat 

crítica, la participació i el reconeixement social dels joves, així com la transmissió de valors 

positius de ciutadania i solidaritat. 

Aquest projecte esdevé un observatori de la realitat juvenil, a més d’un canal que col·labora a 

fomentar l’autonomia i la participació social dels seus participants, a través de la 

descentralització, territorialització i proximitat de la seva intervenció.  

 

El projecte es porta a terme en horari de tarda entre setmana principalment. L’equip educatiu 

està composat per 8 educadors i un coordinador del projecte. Districte Jove es porta a terme de 

manera descentralitzada a tota la ciutat, principalment als 5 equipaments juvenils que disposa 

el Servei de Joventut i Lleure Infantil  
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Fonaments metodològics 
 
Aquest projecte, s’ha d’emmarcar dins les línies del Pla Estratègic de la Joventut de Terrassa:   

• Participació activa dels i de les  joves en la definició i en la gestió de les polítiques de 

joventut 

• La informació i la comunicació com a mitjans per a la participació activa en la vida 
ciutadana 

• L’ús i la creació d’espais per a l’activitat juvenil 

• La transversalitat mitjançant una visió global que integri la perspectiva jove a totes les 
polítiques municipals. 

Els nostres fonaments metodològics són: 

• Definició del públic objectiu, joves entre 12 i 25 anys, amb una intervenció específica 

pels diferents trams d’edat. 

• Model participatiu, partint de la convicció que només es pot treballar el 

desenvolupament de la persona jove i augmentar el seu grau d’autonomia des de 

processos protagonitzats per ell mateix i que sorgeixin de la pròpia iniciativa. 

• La territorialització de la intervenció, descentralitzant la intervenció als territoris i 
adaptant el projecte a les realitats existents. 

• El treball per projectes, partint de les propostes dels i les joves, incentivant-los si 

aquestes no sorgeixen de manera espontània. 

• La dimensió comunitària, el projecte es configura com un dels agents de l’entramat de 
serveis i actors col·lectius de la ciutat. 

• L’ús de les TIC, han de ser una de les eines principals a l’hora de difondre, relacionar-

se, educar, generar, reflexionar,... 

• L’atenció a la diversitat i a les diferències juvenils. 

• Una perspectiva de gènere, establint estratègies per a integrar de manera sistemàtica 
les situacions, prioritats i necessitats respectives de dones i homes en totes les accions 

que desenvolupen, amb la finalitat de promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
 
Eixos de la Intervenció 
 

Per tal d’abordar les necessitats detectades, a l’hora de definir els procediments i el nostre pla 
de treball específic a seguir, hem dividit el nostre enfocament en quatre grans eixos: 

• Formació i Orientació juvenil. Amb aquest eix pretenem crear o mantenir espais que 

donin la possibilitat als i les joves l’oportunitat de trobar la resposta a les seves 

necessitats personals i col·lectives, tant formatives com laborals.  

• Comunitat i agents de territori. Amb aquest eix s’estableix  i es marquen les línies del 

treball coordinat entre tots els agents socials i educatius que intervenen directa o 

indirectament en el procés de creixement personal dels i les joves. 

• Observatori i medi obert. Entenem com a eix observatori, tot allò que ens permet 

obtenir  un mapa de la realitat juvenil de la ciutat i que ens marqui les directrius pel 

disseny de la nostra intervenció. Dins l’eix d’observatori, a demés de la prospecció, 

també es contempla la intervenció com a peça clau del medi obert. Entenem que és 
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aquest un espai idoni per a dur a terme una intervenció socioeducativa amb els i les 

joves, ja que són espais que ells viuen amb naturalitat i en els que se senten còmodes. 

• Espais de Referència juvenil. Són els 5 espais de referència entre els joves i les joves. 

La xarxa d’espais de referència juvenil queda distribuïda estratègicament per tota la 

ciutat. La realitat i les característiques de cada un dels barris o districtes són diferents, 

per la qual cosa, la nostra intervenció té en compte aquestes peculiaritats a l’hora de 

desenvolupar les accions en cada un dels espais i les diferents zones d’influència. 

• Tres dimensions d’intervenció: individual, grupal i comunitària. Connectades i 

complementàries entre sí. 

 
 

Experiència Intervenció medi obert zona d’influència 5: Lokal de St. Llorenç 
 

A la zona d’influència 5 i més concretament als barris d’Egara i Sant Llorenç, es fa molt ús de 

l’espai públic com a espai de relació. Això fa que la població juvenil de la zona desenvolupi en 

el carrer moltes de les seves activitats quotidianes. És per aquesta raó, que des de Districte 

Jove s’ha potenciat sempre el treball en Medi Obert.  

La nostra tasca dins del Medi Obert es centra en dues línies principals: prospecció i intervenció.  

En la primera fase es fa un estudi de la zona i del grup de joves detectats i es dibuixa una 

possible línia d’intervenció centrada en les necessitats i demandes observades i recollides dels 

i les joves.  

En la segona fase, es passa a l’acció donant resposta a partir de l’acompanyament, 

l’assessorament i/o derivació. 

El perfil de joves que ens trobem és majoritàriament masculí, de 18 a 30 anys i en situació de 

risc social, és a dir, sense treball ni estudis i en contacte amb realitats d’exclusió i conductes 

delictives. 

Aquest tipus d’intervenció és dóna a partir de diferents activitats: activitats setmanals 

programades i activitats obertes en el propi carrer. 

La nostra intervenció actualment en Medi Obert ve marcada per la feina feta en anys anteriors 

que ens ha facilitat el ser referents i tenir vincle amb un gran nombre de joves als diferents 

espais públics d’intervenció. 

La intervenció feta és basa en tres àmbits: grupal, individual i comunitari. 

A nivell individual s’ha treballat a partir de l’acompanyament del/la jove en el seu procés 

personal, assessoraments i  fent derivacions sempre que ha estat necessari. A nivell grupal 

s’ha treballat tant la resolució de conflictes com temes d’interès més concrets pels diferents 

grups (salut, formació...) A nivell comunitari s’ha treballat la resolució de conflictes així com 

l’assessorament. 

Cal remarcar la tasca de mediació que es porta a terme dins el Medi Obert ja que, tenint en 

compte la nostra referència en el territori, així en nombrosos casos els i les joves han  acudit al 

nostre servei per a resoldre conflictes. 
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Per millorar la intervenció en medi obert, estem en contacte amb diferents agents del territori,  

optimitzant recursos i millorant la resposta que podem donar als i a les joves amb qui 

intervenim. Coordinacions, seguiment de casos, activitats conjuntes,...etc., són freqüents en el 

nostre dia a dia amb Serveis Socials d’Atenció Primària, entitats i associacions, recursos i 

serveis municipals, policia,... 

Valoració qualitativa de la intervenció 

• Que un nombre elevat de joves del districte desvinculats dels recursos del municipi 

quedin atesos. 

• Detecció de casos en situacions de risc 

• Mediació en situacions de conflicte 

• Acompanyament i assessorament als joves que viuen situacions que així ho 

requereixen 

• Facilitar espais de diàleg a nivell individual o grupal 

• Derivacions a recursos i/o serveis municipals 

• El vincle i la referència de l’educador/a amb els i les joves eina importants per a la 
nostra tasca socioeducativa.  

  
   
 


