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Certament  ens  trobem  en  un  moment  de  canvi,  d’incertesa,  de  crisi...  Prenc 
aquesta expressió manllevada de molts pensadors i teòrics que s’han referit a la 
situació actual com una època d’eclosió, des de diferents disciplines. 
Per  exemple,  Francesc  Carbonell,  al  seu  llibre  Educar  en  temps  d’incertesa*1, 
proposa algunes idees claus per  repensar l’acció educativa en aquesta conjuntura 
canviant,  sobretot el  que fa referència  als valors humans i  socials.  Com a idea 
general,  el  seu  llibre  ajuda  a  prendre  una  consciència  clara  de  com  podem 
esdevenir uns referents clars en el nostre treball educatiu. Carbonell ens aconsella 
des  de  la  Pedagogia,  mentre  que  Alain  Touraine,  a  Un nuevo  paradigma  para 
comprender  y  transformar  el  mundo  de  hoy*2,  ens  aproxima  a  la  comprensió 
d’aquest  canvi  des  de  la  sociologia.   Abans,  altres  sociòlegs  com  Bauman  o 
Lipovetsky ens ajudaven a comprendre millor de quina manera la complexitat de la 
societat occidental actual està impregnant les nostres vides quotidianes. 

D’alguna manera aquests autors són fonts interessants de coneixement per intentar 
aconseguir referències clares de com i què fer en la intervenció socioeducativa, ja 
que  apel·len  a un discurs  modern,  on els  valors  humans,  la  justícia  social  i  la 
igualtat  d’oportunitats  són  necessàries  en  la  situació  actual  de  canvi  global 
frenètica, a què ens aboca el sistema globalitzat.

No podem negar, doncs, que aquest seguit de manifestacions estan generant una 
reconversió dels valors de les nostres societats. La qual cosa significa que com a 
tècnics i tècniques, dinamitzadors i dinamitzadores  i informadors i informadores 
juvenils podem estar amatents a tot aquest seguit de propostes inquietants sobre 
l’actualitat.  Perquè  treballem  en  realitats  socials  complexes  que  no  s’escapen 
d’aquestes interpretacions teòriques, que per una banda ens ajuden a replantejar-
nos i per altra banda, a comprendre millor.

Concretament,  i  només  per  posar  un  parell  d’exemples,  la  tasca  diària  dels 
professionals  de  joventut  es  troba  amb  moltes  incerteses  davant  la  forma  de 
comunicar amb la gent jove, perquè estan canviant  constantment els canals de 
comunicació  a  través  de  les  xarxes  socials.  L’actualitat  està  marcada  per  una 
manca  de  valors  socials  i  humans  clars,  que  en  altres  etapes  havien  estat 
compartits   i  ara es troben a la deriva,  per l’apropiació  del  consumisme com a 
màxima de les nostres vides. Això genera una difícil tasca per part dels equips de 
joventut alhora de trobar formes clares de relació i interrelació amb ells.  D’alguna 
manera, el dia a dia dels equipaments juvenils  es troba amb la difícil  gesta de 
trobar  la  fórmula  d’aconseguir  que  l’equipament  sigui  clarament  un  espai  de 
referència i creació per part de la gent jove, apoderant-los en el seu propi poder de 
decisió i gestió, en detriment de l’oferta de serveis que, moltes vegades, és l’única 
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forma que es troba com a resposta davant l’oferta de consum generalitzada en la 
societat. 

No es pot negar la convulsió social que estem vivint tots plegats i, en especial, el 
col·lectiu jove, en aquesta nova etapa que d’aquí unes dècades podrem catalogar i 
definir  amb les  paraules  justes.  Precisament  per  aquestes  raons,  la  intervenció 
socioeducativa  des  dels  equipaments  juvenils  pot  i  ha  de  ser  un  procés  de 
transformació social amb els i les joves amb qui treballem i en els contextos en els 
quals estem ubicats. Conseqüentment, la participació juvenil, ben entesa, com un 
procés d’aprenentatge i de transformació social és una part clau en aquesta aposta 
de transformació individual (del jove) i col·lectiva (del context i l’entorn). És més, 
sense la possibilitat que els joves i les joves siguin els protagonistes de la seva 
pròpia realitat estarem reproduint l’esquema de la societat del consum, per una 
banda, mentre que per altra banda, entrarem en el cercle tancat sobre la falta de 
motivació dels i les joves. La qual cosa ens perjudica a nosaltres mateixos en tant 
que professionals, caient en un discurs pessimista i derrotista. 

Per  això,  la  proposta  d’aquest  article  és  el  PROJECTE  EDUCATIU dels 
equipaments juvenils. El projecte educatiu no és una eina nova, ja que els centres 
d’educació formal i no formal el tenen com a eix principal i vertebrador de l’atenció 
educativa  diària,  per  tal  d’emmarcar  la  missió,  els  objectius,  els  valors  i  altres 
aspectes necessaris per portar a terme la funció educativa que se’ls suposa. 

Les preguntes a hores d’ara són les següents:  Els equipaments juvenils són espais 
educatius? Per què? En quina categoria ubiquem els equipaments juvenils  en el 
trinomi  proposat  per  Jaume  Trilla*3:  educació  formal,  educació  no-formal  o 
informal?  

Davant  la  primera  qüestió,  rotundament  em manifesto  a  favor  del  sí,  que  els 
equipaments  juvenils  tenen una funció  educativa  en relació  a  la  gent  jove i  al 
context en què s’ubiquen. La justificació és clara i rotunda de nou. La intervenció 
que fem com a professionals de joventut busca implicar  la gent jove en el seu 
entorn,  fer-los  lliures,  autònoms  i  persones  amb  criteri  que  puguin  ser 
protagonistes de transformació social. La participació jove és la millor estratègia 
educativa  perquè  és  un  mitjà,  més  que  un  fi,  per  aconseguir  petites  millores 
personals i en el poble o barri on conviuen els i les joves. La participació juvenil és 
un procés coherent amb la realitat analitzada prèviament, es parteix lògicament de 
les necessitats i possibilitats del col·lectiu jove i del context on ens trobem. 

Per altra banda, i en resposta a la segona pregunta, són equipaments que generen 
educació  no-formal  i  informal.  Entenent  que  l’educació  no-formal  s’esdevé  amb 
formes organitzades i estructurades entre l’agent educatiu i l’agent educador, així 
com, l’educació informal és la que es genera en situacions no programades, encara 
que  no  menys  importants.  (Il·lustrant  l’educació  no  formal  en  un  equipament 
juvenil seria una activitat programada amb objectius concrets i fites, a través d’una 
estratègia  concreta,  amb un  clar  component  educatiu  amb els  educands,  o  en 
aquest cas joves. Per exemple, un treball  solidari  d’aprenentatge servei  que els 
joves desenvolupen per ells mateixos revertint en el mateix poble, com seria la 
construcció de caixes nius per fornir el sistema natural proper. Una acció educativa 
d’educació informal és la que no es dóna de forma programada però en canvi sí que 
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està pensada, busquem una activitat o taller per implicar a les noies del barri, que 
mai s’apropen a l’equipament juvenil, per exemple).

El  projecte  educatiu  és  una  eina  de  planificació  pedagògica  que  demana  una 
reflexió  prèvia  a  l’equip  de  treball  que  estigui  dinamitzant  i  gestionant  un 
equipament juvenil. Així doncs, cal una clara voluntat per part de l’equip en veure-
hi la necessitat i el potencial. 

Com veurem, la proposta és una pauta o guia per tal de donar respostes a les 
realitats concretes de cada equipament, afirmant que l’equipament juvenil es tracta 
d’un espai educatiu de referència i d’un indret de generació participativa per part 
dels joves i de l’equip de professionals que hi treballen. Sostinc aquest imperatiu 
perquè  els  equipaments  juvenils  són  espais  públics  que  estan  al  servei  de  la 
població.  Però  també,  perquè  el  treball  amb  adolescents  i  joves  és  un  treball 
relacionat  amb  les  persones  i  com  a  tal,  ha  d’estar  encarat  a  potenciar  les 
capacitats i les competències personals. Una intervenció marcadament al servei del 
consum s’allunya dels supòsits públics i de la política de joventut.

El  projecte  educatiu  parteix  d’un  primer  punt  que  és  la  contextualització, 
generalment es buscarà la motivació política, social i educativa per assolir la millora 
que desitgem de l’entorn en el qual treballem (quins joves i quin entorn. Tots els 
joves i entorn tenen dret a millorar de forma sostenible i coherent amb la realitat). 

En  segon lloc,  ens cal  una  proposta d’acció  educativa,  que planteja  supòsits  i 
hipòtesis per a la intervenció educativa (proposarem una acció per aconseguir una 
resposta). 

A continuació podrem expressar quina és la  finalitat del nostre projecte, la qual 
cosa ens retorna al primer apartat per poder trobar les raons que ens hi porten. Tot 
seguit, es pot optar per descriure quins són els  fonaments teòrics de la nostra 
intervenció, quin és el paper, model o rol del dinamitzador, quines funcions ha de 
tenir, per què? 

Després,  ens  proposaríem  la  línia  estratègica,  que  en  definitiva  és  el  com 
aconseguirem portar a terme allò que ens estem plantejant. 

A  partir  d’aquí,  el  projecte  eductiu  conté  els  punts  de  qualsevol  altre  projecte 
d’activitats comptant amb els objectius que volem aconseguir, de forma general. 
Les  fites que ens proposem aconseguir, emmarcades en una temporalització. Els 
destinataris,  els  agents,  els  recursos,  el  cronograma i  les  eines que 
utilitzarem per dur a terme tot el nostre projecte. 

El projecte educatiu als equipaments juvenils pot ser una bona eina de treball per 
donar sentit al nostre ofici o professió, la qual cosa és un imperatiu ètic en una 
tasca  professional  relacionada  amb  les  persones  i  compromesa  amb  contextos 
socials, com ara barris, places, pobles o ciutats.  


