
Al maig de 2012 l’Ajuntament de Badia del Vallès va impul-
sar i desenvolupar la I Jornada: El procés d’Acompanyament 
amb adolescents en medi obert. Amb 160 participats i uns 
bons resultats, es va evidenciar l’interès que aquesta te-
màtica suscita entre professionals, estudiants i polítics de 
l’àmbit social. 

És per això que enguany proposem una nova jornada que es 
durà a terme el proper 16 de maig a Tarragona. Al títol gene-
ral de la jornada hem afegit el subtítol Joves, comunitat i cri-
si.  Volem donar a conèixer com la ciutadania i la comunitat 
estan donant respostes als nous reptes i necessitats gene-
rades per la crisi i que afecten infants, adolescents i joves.

Proposta organizativa:  

9.00 -9.30 h Rebuda i acreditacions
9.30 -10 h  Presentació de la Jornada 
  Dra. Encarnació Ricart Martí (Vicerectora de Societat i Relacions Institucionals)
  Dra. Carme Borbonés (Presidenta honorífica de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili)
  Sra. Eva Menor Cantador (Alcaldessa de Badia del Vallès)
  Sr. Josep Fèlix Ballesteros (Alcalde de Tarragona)
  Sr. Jordi Navarro (President de la Fundació Casal Amic)
  

10.00 -11.00 h Ponència 

11.00 -12.00 h Taula política: com les forces polítiques contemplen el treball
  d’acompanyament educatiu en medi obert
  Hi participaran representants dels partits presents al Parlament. Moderada per la periodista Sara Sans.

12.00 -12.30 h  Pausa-cafè

Processos d’aprenentatges mutus i poder d’acció
Olivier Noel (Sociòleg de Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée de Montpellier, conferenciant de so-
ciologia política i docent a la Universitat de Montpeller 3)
Després de contextualitzar una recerca de llarga durada (1992 – 2012) sobre les discriminacions racials i socials 
que afecten, particularment, els i les joves dels barris populars francesos, es presentaran un o dos dispositius 
d’experimentació social (2005 – 2012). Permetran subratllar els processos d’aprenentatge mutús i el reptes demo-
cràtics que aquesta pràctica sociològica planteja en la construcció dels problemes públics.
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12.30 -14.00 h  Taula d’experiències
  Coordinada per Xavier Úcar (Catedràtic de Pedagogia Sistemàtica i Social a la UAB) 

  Espaciokrea, Projectes socioeducatius. DynamoInternational Street Workers Network
  Jon Etxeberria Esquina (Educador social a Asociación Navarra Nuevo Futuro, projectes socioeducatius,  
  Membre de HeziZerb elkartea i dinamitzador de DynamoInternational Street Workers Network a España)

  Programa “educándonos, educar para transformar” Fundación Pioneros. La Rioja
  José Manuel Valenzuela Pareja i Diego Cuadrado Ibarra (Director i educador del programa “Educándonos”)

  Projecte educatiu d’entorn. Futbol ciutat. Ajuntament de Lleida
  Janet Garcia i Ester Fortuny (Educadors d’entorn de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació de  l’Ajuntament    
  de Lleida)

17.30 -18.00 h  Cloenda

16.00 -17.30 h Tallers  

14.30 -16.00 h  Dinar  

Organitza: Col·laboren:

EXPERIÈNCIES ALTERNATIVES AUTOORGANITZADES: COM TRANSFERIR-LES ALS BARRIS POPULARS,
Pau Rausell Köster  (Professor del Departament d’Economia Aplicada Universitat de València)
El barri de Benimaclet (València), ha estat en els darrers anys un espai de gran efervescència comunitària i creativa.
Sense cap mena de suport de l’Ajuntament de València, s’hi han organitzat tota mena d’iniciatives que dinamitzen la
comunitat (refundació de la societat musical, taller infantil de televisió, horts comunitaris, la coordinadora Benimaclet
Viu, un gran desplegament d’iniciatives i activitats culturals i comercials, una Universitat Lliure...). Benimaclet però,
és un barri majoritàriament de classe mitja amb un alt nivell cultural. A partir de la seva experiència i els entorns de
treball dels participants al taller, treballarem com transferir iniciatives com les de Benimaclet a barris populars.
Moderat per: Salvador Avià 

POTENCIALITATS DEL TREBALL DE CARRER A EUROPA, Judit Vallès (Cap de programa de la Fundació Ferrer 
i Guardia)
Recercar fórmules de col·laboració amb entitats europees, complicitats amb les administracions i camins a recórrer.
Com podem desenvolupar una estratègia per a cercar finançament per a projectes? Com ho fem per a assolir trans-
ferència de coneixement  i de metodologia? Quines vies ens ofereix Europa per a propostes preventives?
Amb treball compartit desenvoluparem una sessió que ens porti a millorar els reptes que tenim avui. Analitzarem com 
Europa pot tenir més alternatives per als joves i els professionals, més enllà de l’exili.
Moderat per: Albert Ortega i Alba Zamora

EL VALOR DE LA COMUNITAT COM A RECURS EN TEMPS DE CRISI,
Cesar Muñoz (Consultor Internacional d’Infància, Joventut i Participació Ciutadana)
Estem massa acostumats a dependre de pressupostos i subvencions que, ara mateix, s’estan esvanint. I oblidem
sovint que la pròpia comunitat (i els propis infants i joves) són un recurs inesgotable per a les nostres intervencions.
El taller treballarà en aquesta direcció i intentarà que les persones participants puguin avençar en descobrir als seus
territoris com activar el potencial de la comunitat.
Moderat per: Roberto Pescador i Ana Lirola

DEL DESIG AL FUTUR, TREBALL INDIVIDUALITZAT EN ADOLESCENTS, Àngel Záforas (Coordinador Educa-
dors Socials IMSST) 
Com connectar als joves amb el seu projecte de vida, amb el desig o motivació que ens connecta amb el nostre futur,
un objectiu en un moment on la desconnexió és present a les nostres vides.
Com està afectant la situació actual a les persones? com compensar la incertesa en un etapa vital on aquesta ja de
per si hi és present?
Acompanyar en la construcció d’un projecte de vida quan la manca, la dificultat i la resignació per els esdeveniments
que ens envolten i són.
Moderat per: Maria Pallarès i Joan Marc Vendrell

INSCRIPCIONS: Per fer la inscripció cal entrar a http://jornadaacompanyament.wordpress.com


