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ELS ALTRES JOVES.
AGRUPACIONS JUVENILS
DEL CARRER: ESTIGMES
I EMBLEMES



Divendres 13 de desembre, a la tarda. Sala d’actes de 
CaixaForum de l’Obra Social “La Caixa”.

16 h Cinefòrum. Cine i bandes. Estrena de la pel·
lícula Buscando respeto. Director José González 
Morandi

 Moderadora: Mònica Figueras (UPF)

18 h Taula rodona. Joves, conflictes i mediacions a 
l’espai urbà

 Moderadora: Anna Planas (UdG)
 Antonio Fernández, Newark Community Soluti·

ons, New York
 Josep M. Lahosa, Ajuntament de Barcelona
 Wilver García, educador de carrer, Madrid
 Marina Mañas, Servei de Gestió de Conflictes a 

l’Espai Urbà, Ajuntament de Barcelona
 Juanjo Rodríguez, Ajuntament de Lleida
 Barbara Scandroglio, Universidad Autónoma de 

Madrid

L’objectiu d’aquesta XVI edició del Fòrum d’Estudis sobre la Joventut serà reflexionar sobre les agrupacions juvenils 
del carrer, objecte de processos d’estigmatització i percepció negativa, però també d’apoderament i acció afirmativa. 
Amb diferents formes i denominacions –colles, bandes, tribus, crews, barres, nacions, associacions, etc.– ens referim a 
determinades agrupacions basades en l’edat, l’origen ètnic, les afinitats estètiques i musicals o les activitats de lleure, 
que utilitzen regularment l’espai públic com a lloc d’encontre i visibilitat.

Encara que durant el Fòrum s’analitzaran diferents grups, s’abordarà de manera específica les anomenades “bandes 
llatines”, que durant la darrera dècada han estat presents de manera constant en els mitjans de comunicació, en les 
polítiques públiques i en el treball social amb joves. Recentment, la Universitat de Lleida ha dut a terme un projecte de 
recerca, dins el programa Marie Curie de la Unió Europea, titulat Yougang. Youth and migration in local contexts. Aquest 
Fòrum presenta els resultats d’aquest projecte, que inclou la realització d’una pel·lícula documental i diversos clips de fic·
ció. Al mateix temps, es debatrà l’evolució de les organitzacions juvenils de carrer als Estats Units, Espanya i Catalunya.

En les jornades hi participaran investigadors i investigadores, professionals dels serveis socials i la seguretat pública 
i joves protagonistes d’aquest procés.
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PROGRAMA

Dijous 12 de desembre, al vespre. Sala de Juntes de la 
Facultat de Dret i Economia del Campus de Cappont de 
la Universitat de Lleida.

19 h Obertura i conferència inaugural. Els altres 
joves i els espectres de la globalització

 Moderador: Carles Feixa, (UdL).
 Saskia Sassen, Premi Príncep d’Astúries de 

Ciències Socials 2013. Especialista en assump·
tes urbans, professora de sociologia a la Uni·
versitat de Chicago i professora convidada a la 
London School of Economics, Regne Unit.

Divendres 13 de desembre, al matí. Sala d’actes de 
CaixaForum de l’Obra Social “La Caixa”.

9.30 h Sessió I. Agrupacions juvenils del carrer: ri-
ots, discriminació i cultures

 Moderador: Oriol Romaní. (URV).
 David Brotherton, City University of New York

11 h Sessió II: Joventut, educació, carrer i xarxa: 
les comunitats d’aprenentatge

 Moderador: Joan Ramon Saura.
 Ramon Flecha, Universitat de Barcelona

12 h Pausa

12.30 h Sessió III. Joventut i migracions en contextos 
locals: el projecte Yougang

 Moderador: Joaquim Casal (UAB).
 Carles Feixa, Universitat de Lleida
 Luca Queirolo Palmas, Università di Gènova – 

Universitat de Lleida

Inscripcions obertes a la pàgina web de l’E-Joventut:
www.gencat.cat/joventut/ejoventut

Segueix les jornades a Twitter a: @joventutcat i a tra·
vés de l’etiqueta: #XVIForumLleida

* Acció formativa reconeguda amb 0,5 crèdits universitaris per la UdL. L’activitat forma part de l’oferta del Pla de Formació de Zona per part 
del Departament d’Ensenyament. Per a inscriure·s’hi com a docent en actiu cal fer·ho telemàticament mitjançant el web: http://www.
xtec.cat/web/formacio/formacio (codi de l’activitat 6000300506).



Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:

Rbla. d’Aragó, 8
25002 Lleida
Tel. 973 27 92 17
Fax 973 27 92 01
joventut.lleida.bsf@gencat.cat


