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OBRIM VIA

Estratègies en dinamització i participació juvenil

Tipus de suport:
Des de la Direcció General de Joventut, l’equip de Foment de la Participació ofereix el programa 
Obrim Via, que consta d’una formació en dinamització i participació juvenil per a professionals de 
joventut amb l’objectiu que adquireixin els elements clau per dissenyar una estratègia en dinamitza-
ció i participació juvenil per afavorir el vincle amb la gent jove del municipi.

Un cop acabada la formació, els municipis interessats poden continuar rebent assessorament per 
dissenyar, planificar i implementar un projecte de participació i adquirir les eines i els coneixe-
ments necessaris per desenvolupar aquesta tasca.

La missió del programa és millorar les competències dels i les professionals en matèria de dinamitza-
ció juvenil, mitjançant la capacitació en estratègies de dinamització basades en la creació d’un vincle 
socioeducatiu amb les persones joves.

Objectius:
Objectius estratègics:

— Millorar les competències dels i les professionals de joventut en matèria de dinamització juvenil.

— Millorar el vincle entre els i les professionals de joventut i les persones joves mitjançat l’acció 
socioeducativa.

— Incrementar la diversitat de persones joves i formes de participació que interactuen amb els i 
les professionals de joventut que participen en projectes de dinamització juvenil.

Objectius operatius:

— Aprendre a dissenyar i implementar una estratègia de dinamització amb les persones joves.

— Incrementar el nombre de recursos i eines per iniciar o enfortir el vincle amb la gent jove.

— Incloure estratègies que permetin crear espais de relació amb les persones joves, en el marc 
dels equipaments juvenils, l’espai públic o els projectes d’intervenció socioeducativa.

— Incrementar la corresponsabilitat de la gent jove per atorgar-li protagonisme.

— Incrementar la població jove amb menys oportunitats (per l’origen o grup de pertinença, el 
nivell econòmic, el sexe, la salut, la xarxa social).

— Incorporar nous perfils i col·lectius de joves en les qüestions que els afecten.

— Reconèixer les diferents formes de participació juvenil.



Desenvolupament:
El programa està pensat en dos moments, un de previ i de caràcter formatiu i un altre d’assessora-
ment. El moment formatiu consta de 12 hores i s’hi aborden conceptes bàsics de la dinamització i la 
participació juvenil.

Al moment d’assessorament hi ha una part més pràctica en què es tracta de desenvolupar un projec-
te que es realitza amb les persones joves, i que respon a una necessitat del municipi. L’assessora-
ment està pensat per adquirir eines que ajudin a desenvolupar el projecte de participació o a definir 
l’estratègia de participació en el territori. L’assessorament consta d’11 hores.

Requisits:
Per part del municipi hi ha una sèrie de requisits que són importants de complir perquè el programa 
es pugui desenvolupar de forma correcta:

— Fer la formació per adquirir els coneixements clau en dinamització i participació juvenil.

— Tenir voluntat política i tècnica per tal que el projecte pugui tirar endavant i que la gent jove 
incideixi realment en les polítiques de joventut. Per a això cal una coordinació entre tots els 
agents implicats i tenir la possibilitat de crear xarxa amb la comunitat.

— Tenir el compromís per rebre l’assessorament d’11 hores i dur a terme el projecte i les acci-
ons amb les persones joves.

— Donar continuïtat al projecte dissenyat al municipi i establir el compromís d’informar i fer el 
seguiment del total d’actuacions portades a terme un cop finalitzat l’assessorament.

Persones destinatàries:
Professionals de joventut (tècnics/tècniques, dinamitzadors/ores i informadors/ores) que treballin a 
l’Administració.
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VIA 0
Formació en dinamització
i participació juvenil,
el vincle amb la gent jove

VIA 1
Assessorament
en estratègies
i dinamització juvenil

SESSIÓ 1: Des d’on i com ens 
relacionanem amb les persones 
joves?

Privilegi i rangs de poder. 
Interseccionalitat.

SESSIÓ 2: Amb qui construïm les 
polítiques de joventut i amb quina 
intencionalitat?

Dinamització juvenil i el vincle amb 
les persones joves. Reconeixement 
de la diversitat de protagonistes.

SESSIÓ 3: On i com construïm el 
vincle amb les persones joves?

Treball comunitari i en xarxa. Espais 
de participació. Comunicació.

FASE 3:
Implementació 
i desenvolupament 
del projecte.

FASE 5:
Avaluació de 
procés: ampliació 
del projecte i de la 
problemàtica.

FASE 6:
Avaluació de 
resultats i tancament.

FASE 4:
Seguiment.

FASE 1:
Identificació de la 
problemàtica i/o de 
les causes.

FASE 2:
Definició del projecte 
per a la intervenció 
socioeducativa.


