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Joves com a motor 
de canvi social. 
aquest va ser l’eix 

de la 7a edició de la Set-
mana pels Drets de la 
Joventut, la iniciativa 
de participació juvenil 
que impulsa Fundes-
plai i que va tenir lloc 
entre el 17 i el 23 d’oc-
tubre a Centre Esplai 
(el Prat de llobregat). 
Hi van participar prop 
de 150 joves.

El lema d'aquesta edició 
de la Setmana va ser "Jo-
ves en transforma-acció" 
per posar de relleu la im-
portància dels joves com 
a motor de canvi social. 
Durant aquests dies es 
va treballar entorn a sis 

 Joves  Hi van participar prop de cent cinquanta joves de Portugal i Catalunya

La setmana pels Drets de la Joventut aposta 
pels joves com a motor de canvi social

Debat. El divendres 21 d’octubre els i les joves participants a la Setmana van tenir l'oportunitat de debatre amb Natàlia Figueres (Junts pel Sí), Pol Gibert (PSC), Cinta González (CSQP) i Juan Manuel 
Rojas (CUP), d'esquerra a dreta en primera línia, sobre educació, habitatge i treball, entre altres temes. FOTOS: J. M. VALLS

transforma-acció. Va ser el lema de la Setmana pels Drets de la Joventut 2016 que vol posar de 
relleu la importància dels joves com a agents de canvi.

eixos: dret a l’habitat-
ge, ús de l’espai públic, 
sostenibilitat ambiental, 
democràcia i associacio-
nisme, dret a l’educació i 
dret a la feina.

La Setmana pels Drets 
de la Joventut té com a 
objectiu generar espais 
de participació i liderat-
ge juvenils que ajudin a 
promoure la reflexió crí-
tica sobre la situació dels 
drets dels i de les joves 
a Catalunya, a Europa i 
al món, i compta amb el 
suport d'Erasmus+, la 
Liga Iberoamericana i 
els ajuntaments del Prat 
de Llobregat i Barcelona, 
així com de la Generalitat 
de Catalunya i el Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat. 

setena edició
Aquest any es va celebrar la 
7a edició i va comptar amb 

la participació de joves de 
la Fundaçao da Juventude 
(Portugal), joves que parti-
cipen en diferents projectes 
de Fundesplai i joves dels 
esplais. Aquest esdeveni-
ment s’inspira en la Sema-
na por los Derechos de la 
Juventud que Fundació 
SES celebra a l’Argentina 
des de 2007 i que ha estat 
adaptada també per en-
titats d’altres països com 

Equador, Brasil, Mèxic, 
Bolívia i El Salvador.

A la jornada inicial del di-
marts 18 van intervenir 
Anna Maria Cuello, regi-
dora d'Igualtat, Joventut i 
Solidaritat de l'Ajuntament 
del Prat, i Maria Bruno i 
Núria Valls, cap del De-
partament d'Acció Social i 
subdirectora de Fundesplai 
respectivament, que van 

destacar el compromís dels 
joves per sobre dels tòpics 
i la importància d'una acti-
vitat com la Setmana en la 
promoció de la participació.

Debat amb polítics  
i moltes activitats
Entre les diferents activi-
tats que es van desenvolu-
par durant la Setmana, cal 
destacar el debat entre els 
joves participants i repre-

bernardo Vinagre 
22 ANyS. PORTUGAL

“cal aprofundir en 
la democràcia per 

solucionar altres coses” 

“M’ha agradat molt tenir l’oportunitat de 
conèixer gent diversa que parla altres llen-
gües i té altres ideologies, religions, orígens 
i interessos... Després de totes les activitats 
en què hem participat, he reflexionat i pen-
so que no es poden solucionar problemes 
com educació, habitatge o treball sense 
aprofundir en la democràcia. No pots can-
viar si la base de tot és la mateixa.”

cristian Melià 
24 ANyS. BARCELONA

“És una oportunitat 
per conèixer gent 

i fer moltes activitats”
“La Setmana pels Drets de la Joventut 
és una oportunitat per conèixer molta 
gent, fer moltes activitats i estar en 
contacte amb coses que ens interessen 
molt als joves. A la Setmana tractem 
temes molt diversos i molt importants 
per als joves com l’habitatge, la soste-
nibilitat, el treball digne o una educació 
a la qual tots puguem tenir accés.”

Oumayma El Hichou Maafi 
20 ANyS. BARCELONA

“si volem canviar 
les coses, hem de 

començar per l’educació” 

“És un espai molt interessant on els jo-
ves podem expressar les nostres reivin-
dicacions i propostes i ser escoltats. A la 
Setmana pels Drets de la Joventut hem 
debatut de molts temes, però un dels més 
importants que cal respectar és l’educació, 
perquè de l’educació surt qualsevol cosa. 
Si volem canviar les coses, hem de comen-
çar per l’educació, que és la base de tot.”

carolina Lima 
22 ANyS. PORTUGAL

“La situació dels joves 
a portugal és molt 
similar a la d’aquí” 

“És la primera vegada que participo a 
la Setmana pels Drets de la Joventut i 
he pogut conèixer gent molt diferent i 
participar en un munt d’activitats: ex-
cursions, tallers, conferències... La situa-
ció dels joves a Portugal és molt similar 
a la de les persones joves d’aquí, amb 
els mateixos problemes de treball digne 
i educació accessible per a tots.”

Els joves prenen la paraula a la setmana

@mariabrunob 

Maria 
Bruno

sentants polítics de l'àmbit 
de la joventut de diferents 
partits que va tenir lloc el 
divendres 21. Marta Vi-
lalta, directora general de 
Joventut de la Generalitat 
de Catalunya, i Núria Valls, 
subdirectora de Fundesplai, 
van presentar el debat, que 
va donar pas a les inter-
vencions de Natàlia Figue-
res, de Junts pel Sí; Lorena 
Roldán, de Ciutadans; Pol 
Gilbert, del PSC, i Joan 
Giner, de Catalunya Sí que 
es Pot, i a les preguntes dels 
joves al voltant de feina, ha-
bitatge i representativitat. 

El dissabte 22 va ser el 
torn dels tallers. Matí i 
tarda es van fer diferents 
tallers relacionats amb 
l'eix temàtic de la Setma-
na. Finalment el diumen-
ge 23 al matí es va fer la 
cloenda de la Setmana a 
la plaça de Catalunya del 
Prat de Llobregat.


