
Has fet Match!
La necessitat formativa ha trobat una entitat formadora!

CATÀLEG DE RECURSOS FORMATIUS DE 
LES ENTITATS JUVENILS

Amb el suport de:Recurs generat per:



El “CATÀLEG DE RECURSOS FORMATIUS DE LES ENTITATS  JUVENILS” ha 
estat creat a partir de la segona edicio de la jornada (Re)coneixem-nos: Visibilitzem 
l’acció juvenil, que es  va dur a terme el passat 12 de maig de manera online. 
Aquest espai de trobada tenia dos objectius principals: 

- Debatre sobre la participació i l’acció juvenil.

- Conèixer diferents entitats i recursos útils , per posar-los a disposició dels i  les 
professionals de joventut per a millorar la seva tasca.  

La jornada ha estat organitzada per l’Associació de Casals i Grups de  Joves de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Professionals de  Joventut.

Hi van assistir més de 20 persones del món associatiu i juvenil i la taula d’entitats 
va estar conformada per 6 organitzacions. Era oberta a tothom  que treballés o 
estigués interessat en la joventut i la formació.

Aquest recurs que ara us oferim és fruit d’aquest treball col·laboratiu i té  l’objectiu 
d’apropar a les entitats, professionals i persones vinculades a l’àmbit de la joventut 
així com el foment de la participació activa.

El Catàleg



http://www.joventut.info 

Qui som?

• Drets: Promovem la regularització de la figura i tasca de les professionals de 
joventut i defensem els seus drets davant l’administració pública.

• Xarxa: Impulsem i treballem en projectes d’àmbit regional, nacional i 
internacional promovent les bones pràctiques dins el sector de la joventut. 

• Serveis: Fem assessorament jurídics i laborals, generem borses de treball, 
elaborem formacions i recursos i promovem la participació activa.

Algunes de les accions i projectes destacats són:

• “Democratic Innovations in Youth Work” des d’on es treballa amb Alemanya i 
Polònia per fer difusió d’innovacions democràtiques. 

• “Bones Pràctiques en l’àmbit de la joventut” amb l’objectiu de mapejar bones 
pràctiques en relació a projectes juvenils.

• “Cens de Professionals de Joventut” constitueix la publicació d’un llibre que fa 
una radiografia sobre el sector de professionals de joventut. 

Som l’associació que agrupa al col·lectiu de professionals de joventut: professionals 
de la dinamització, la informació juvenil o la gestió tècnica d’àrees, departaments 
i serveis de Joventut.

Ens associem amb la voluntat de recollir, defensar i promoure la figura, tasca 
i regularització dels i les treballadores en l’àmbit de joventut. Treballem per 
promoure la rellevància de la seva labor en les polítiques públiques i davant les 
administracions.  

622 892 905 

info@joventut.info

Associació Catalana de  
Professionals de Joventut 

Que oferim?



http://casalsdejoves.org

Qui som?

Des de Casals de Joves, oferim recursos materials, i acompanyament a les entitats 
juvenils d’arreu del territori. Un dels recursos principals és l’oferta formativa de 
la federació, la qual va néixer per tal de donar resposta a una necessitat, fins 
aleshores no coberta: formació per a associacions juvenils. 

Ll’oferta formativa, construïda des de les pròpies voluntàries dels  casals de joves 
se centra en varis eixos o temàtiques: 

• Participació, gestió de reunions i assemblees, lideratges, relleu 

• Comunicació 

• Gestió econòmica i finançament 

• Poder adult i adolescents

• Economia social i solidària i consum conscient

• Feminismes (perspectiva de gènere, desmuntem l’amor romàntic, creació i 
implementació de protocols, interseccionalitat)

• Salut (salut emocional, sexualitat, salut i sobirania alimentària,  drogues...) 

• Formacions pràctiques (eines ofimàtiques, cartelleria, equips de so, 
organització d’actes al carrer…)

La Federació de Casals de Joves de Catalunya agrupem associacions juvenils 
que fomenten  la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota 
els principis d’autogestió, democràcia i transformació social.

Des de l’Associació de Casals de Joves de Catalunya donem suport a grups 
o entitats juvenils autogestionades d’arreu del territori. També acompanyem 
el procés de creació de noves entitats i oferim recursos (materials, formatius, 
econòmics, etc.) a diversos casals o grups de joves.

93 169 00 86

formacio@casalsdejoves.org

Associació de Casals i Grups 
de Joves de Catalunya

Que oferim?



Qui som?

Adreçem els serveis a: 

• Joves a tall individual, grups de joves no constituïts, associacions juvenils i 
entitats de serveis a la joventut, etc.

• Ajuntaments.

• Tècnics/ques de Joventut.

• Instituts.

• Altres entitats i altres professionals de sectors especialitzats. 

Els nostres serveis i funcions són: 

• Orientar a les joves (treball, habitatge, salut, participació ciutadana, etc.)

• Elaborar el Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en Polítiques de 
Joventut.

• Impulsar polítiques de Joventut a la comarca en el marc del Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya.

• Gestió de les activitats de lleure amb menors de 18 anys.

• Accions en relació al funcionament de les instal·lacions juvenils 

• Assessorament i seguiment sobre temes administratius

El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Segrià som un organisme 
de suport en el disseny de Polítiques de Joventut a la comarca del Segrià i 
d’atenció als i les joves en les línies de treball del Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya. A més a més, som membres de la xarxa catalana d’informació juvenil.

973054800

joventut@segria.cat

www.jovesegria.cat

Servei de Joventut del Consell 
Comarcal del Segrià

Que oferim?



Qui som?

• Formació teòrica i pràctica: cursos, jornades, conferències, seminaris, tallers 
educatius.

• Consultoria: investigacions i informes.

• Intervenció: activitats, projectes i programes que posen en pràctica la 
interculturalitat des d’una perspectiva comunitària lligada al territori

Algunes de les accions i projectes interculturals que destaquem són:

• Joves Referents: fomenta la participació activa de persones joves afectades pel 
racisme o l’estigma d’origen en els àmbits de l’educació i la intervenció social.

• Cartografia de Coneixements: incorpora de la perspectiva intercultural en els 
àmbits de la salut i l’educació.

• Rimant Rumors: presenta el hip hop i el ball com a eines culturals reivindicatives 
per desmuntar estereotips i rumors culturals.

• Dones d’origen pakistanès i indi:visibles i amb drets: treballa per l’apoderament 
a través d’activitats artístiques, culturals i per a l’aprenentatge de la llengua

Que oferim?

Som una associació dedicada a la  recerca, formació, divulgació i sensibilització 
sobre les societats africanes, la  interculturalitat crítica i la convivència en la 
diversitat. Des de fa més de 30 anys, el CEAi centra les seves accions en tres 
línies de treball:

• Les migracions i els reptes que impliquen per a les societats europees.

• L’anàlisi de la imatge d’Àfrica, dels africans i de les minories culturals, i la 
deconstrucció d’estereotips i prejudicis.

• El coneixement, la divulgació i la sensibilització sobre les societats africanes, 
així com la societat filipina, bengalina, pakistanesa, dominicana i/o marroquina 
resident a Catalunya.

93 412 39 37

coordinacio.interculturalitat@ceai.cat

https://centredestudisafricans.org/

Centre d’Estudis Africans i 
Interculturals



Qui som?

Formacions

 • Processos participatius

 • Co-responsabilitat de les cures

 • Mapeig de la diversitat

 • Processos de creació en art comunitari i economies transformadores

• Projectes comunitaris

Seminaris

 • Interculturalitat, conflicte històric-cultural, mite de la inclusió.

 • Memòries antiracistes

 • Claus per produir coneixement comú

  • Metodologies participatives per l’organització social

Tallers gratuïts per a entitats: Catàleg antirumor

• Foto, imatge i acció! (Teatre de les Oprimides i fotografia participativa) 

•Caixeta comunitaria (metodologies d’acció participativa, gènere i comunitat

Que oferim?

Som una iniciativa d’Economia Social i Solidària al barri de Gràcia formada 
per activistes antiracistes. L’espai és un centre de socioeducatiu, intercultural 
antiracista i transfeminista que fomenta l’art aplicat cap a l’impacte social. 

Lluitem per la re-apropiació de la creativitat en tots els àmbits de la vida, com allò 
que ens fa més lliures, d’acció i d’etiquetes. Treballem per un espai educatiu-
cultural de referència que proporcioni vies d’acció i participació comunitària

633302471

www.espailatregua.com

info@espailatregua.com

La Tregua: Arte y 
transformación Social



Qui som?

Què oferim?
• Assessorament

• Tallers per a joves

• Activitats culturals

Som el Casal de joves del Poblenou, dirigit per un equip de voluntàries gestores 
que dinamitzem l’oferta formativa i cultural juvenil del barri. Donem un espai 
per a què les joves puguin desenvolupar els seus propis projectes de manera 
autogestionada.

jovescanricart@gmail.com

933032705

Casal de Joves Can Ricart



Qui som?

Educar en Participació és un projecte de foment de la participació i l’associacionisme 
juvenil que realitzem als Instituts de Secundària. Aquest projecte consta d’una 
programació anual en la qual s’acompanya l’alumnat a detectar inquietuds i 
necessitats pròpies i de l’entorn, a partir de les quals s’articula un projecte vinculat 
a una entitat del territori. 

El projecte “Educar en Participació” s’adapta  a la realitat i necessitats de cada 
territori, i també de cada Institut. Sovint, aquest projecte s’incorpora a l’àrea de 
Servei Comunitari o a la de Cultura i Valors Ètics dels Instituts de Secundària.

Què oferim?

El projecte Educar en Participació es coordina des de l’Associació de Casals i 
Grups de Joves de Catalunya. Tot i això, són les entitats juvenils de cada territori 
qui desenvolupen i executen el projecte. D’aquesta manera, els equips de 
dinamització són persones associades al territori on es realitza la intervenció a qui 
se’ls reconeix econòmicament la tasca que realitzen als Instituts de Secundària.

93 169 00 86

a.pedagogica@casalsdejoves.org

http://casalsdejoves.org 

Educar en Participació



Amb el suport de:Recurs generat per:


