
Joves, Cultura i Barri.  
Tertúlia cafè. 
4 octubre 2022 a les 17h (Plaça Bosc) 
Organitza: Projecte Comunitari Cultura i Barri. 
 
A partir d'una recerca universitària sobre el 
projecte Impuls de Barri a Can Sant Joan vam 
xerrar sobre la participació del jovent, la cultura i el 
barri.  En la conclusió de la recerca es llegia que hi 
havia hagut empoderament grupal però no 
connexió comunitària.  
 
Així que tenim dues preguntes disparadores: 
 

• Per què no es donava la connexió 
comunitària? 

• Quines estratègies podem fer per 
aconseguir la connexió comunitària dels i les 
joves? 
 
Vam tenir la presència de l’autor de la recerca, 
Ignacio Pérez (UAB) 
 

 

EN RELACIÓ A GENERAR ESTRATÈGIES ES VEU QUE: 

● Treballar l’autopercepció dels i les joves. S’han de veure que són capaces 
de fer. Es tracta de treballar l’empoderament individual. 

● Oferir experiències significatives des dels seus interessos. I a partir d’aquí 
connectar-lo amb temes més generals. Per exemple des del patinet cap a 
la mobilitat.   

● Fer un diagnòstic de barri dels seus interessos, espais de relació, etcètera. 
● Prendre consciència dels aprenentatges realitzats durant les experiències 

significatives. 
● Construir la identitat personal a través de la construcció de la identitat de 

barri. Si ens diem tota l’estona que som un barri marginal i poden haver-hi 
altres discursos. És la idea de Opressió internalitzada on els grups de 
poder construeixen la identitat dels oprimits  

● Crear sentiment de pertinença a partir de les coses positives del barri. 
Orgull de barri. 

● Que tinguin referents amb una edat propera. Per exemple, comptar amb 
referents d’uns 20 anys. 

● Tenir al barri un ambient de cultura participativa. Que existeixen espais de 
de relació i socialització amb aquesta idea. 

● Fer una activitat en el barri pensada des de les joves. 
● Fomentar que siguin creadors culturals i no consumidors culturals 
● Conèixer els recursos que tenim en el barri i posar-lo en relació. Per 

exemple el CEAV té un local i l’Escola Viver ara és Institut. 
● Anar on es troben els i les joves 
● Portar recursos del departament de Joventut de l’ajuntament al barri (ara 

mateix no hi ha res). 



● Tenir espais de referències per als i les joves 
● Fer activitats en comú. 
● Establir i mantenir les relacions i vincles creats. 
● Treballar conjuntament els agents del barri per assolir aquestes estratègies. 

Una AVV sola o un servei/Equipament sol no ho pot fer. 
● Comptar en el barri amb un rol laboral d’organitzador/dinamitzador 

comunitari. 

 
 

I finalitzem amb altra pregunta: 
Podem treballar manera conjunta tots els agents del barri per 

activar aquestes estratègies? 
 

  
 

 

 

 

 


