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Jornades

Adolescents fora de joc

Data i lloc

27 i 28 de febrer de 2014
Auditori World Trade Center
Barcelona

Avui constatem moltes situacions d’adolescents
que es troben en un moment de crisi en relació als
seus lligams amb les institucions de socialització:
família, escola i comunitat.
Aquestes situacions tenen un caràcter socialment
transversal ja que les observem a totes les classes
socials si bé és cert que les menys afavorides tenen
més factors de risc i menys de protecció.
Les respostes familiars i institucionals (escola, salut
mental, atenció social, justícia, policia) esdevenen
insuficients i a vegades inadequades ja que augmenten la segregació per la manca d’espais intermedis
entre la institució oberta (escola/família) i la tancada.

“Voy a beberme
hasta la copa
de los árboles,
voy a tomar
de todo menos
decisiones suaves,
como una nube
voy a ser vapor,
un ave que sube
y sube sin motor”
Violadores
del Verso

La manca d’un temps per a comprendre les conductes
i rectificar la posició de l’adolescent i dels adults que
l’envolten (professionals inclosos), fa que ens precipitem tots plegats a sortides fallides i a vegades estigmatitzants (internaments, judicialització,
psiquiatrització).
Cal, doncs reinventar-se des de l’escola, la família,
els espais de lleure i la comunitat per acollir aquesta urgència “subjectiva”, donar el temps que cal per
valorar la situació, afavorir el lligam amb els professionals i treballar la seva revinculació al seu entorn
familiar, educatiu i social.
En aquest passatge d’iniciació, els pares i els professionals de l’educació, el dret, la salut i la intervenció
social podem acompanyar-los en la invenció de nous
ritus que lliguin aquests tres registres de la seva existència: el real del cos, l’imaginari de les pantalles i el
simbòlic de la paraula, al voltant de la creació particular que cadascun aporta. Millor així que no prendre’ls
pels seus dèficits, la qual cosa només condueix
a segregar-los.
Renovar el llaç social, etapa última de la travessia
adolescent, exigeix que cadascun és present a l’Altre
amb una realització pròpia –ancorada en la seva subjectivitat– a partir de la qual ser reconegut.

DIJOUS 27 DE FEBRER

DIVENDRES 28

9.00 > 9.45 h. Inauguració i presentació
Raimond Blasi, regidor d’adolescència i joventut
de l’Ajuntament de Barcelona
Representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Carme Gómez-Granell, directora de l’Institut d’Infància
i Món Urbà (CIIMU)
·····························································································································
9.45 > 11.00 h. Documental:
“Vides exemplars: adolescents del segle XXI”
Director Oriol Rovira
Aquest documental ha estat elaborat especialment per a
aquestes Jornades amb l’objectiu de recollir les veus de diferents adolescents sobre les seves vides, desitjos, problemes o
aspiracions. A continuació tindrà lloc una tertúlia sobre el documental amb la participació del seu director, d’alguns dels nois i
noies que han intervingut en el documental, una mare i un pare.
També podrà intervenir el públic assistent.
Presenta i modera: Bru Rovira, periodista i escriptor.
·····························································································································
11.00 > 11.30 h. Descans
·····························································································································
11.30 > 13.30 h. Taula 1:
Cossos en on/off: la prova adolescent de l’embolic
entre l’organisme i els sentiments
Coordina: Francesc Vilà, psicoanalista.
Director Sociosanitari de la Fundació Cassià Just.
Membre del Consell de Polítiques Socials i Familiars
de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

9.00 > 11.00 h. Taula 3:
Educació: entre el saber i la invenció
Coordina: Carme Gómez-Granell,
directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU)

Ponents:
Joan Carles Seuba, professor titular de Dret Civil
de la Universitat Pompeu Fabra
Rosa Ros, directora del Centre Jove d’Anticoncepció
i Sexualitat (Programa de l’Associació de Planificació Familiar
de Catalunya i Balears)
Laura Fernández, periodista i escriptora
Jordi Royo, psicòleg clínic. Director clínic d’Amalgama 7
·····························································································································
15.30 > 17.30 h. Taula 2:
Pantalles: comunicació, creació i xarxa
Coordina: José R. Ubieto, psicòleg clínic i psicoanalista.
Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona
Ponents:
Adriana Gil-Juárez, professora de la Universitat Rovira
i Virgili. Coordinadora del grup de recerca JovenTIC
(Joventut i Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
Andreu Van den Eynde, advocat penalista, especialista en
delictes informàtics. Professor de Negociació de la Universitat
Oberta de Catalunya. Coordinador de Formació Penal
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Jesús Alonso, professor de la Universitat Politècnica
de Catalunya i director del Màster en Disseny i Creació
de Videojocs
Joaquim Dorca, editor de jocs presencials.
Soci director de Devir

Ponents:
Jordi Collet, professor de Sociologia de l’Educació
de la Universitat de Vic
Paco Estellés, director de les plataformes d’Educació
Social dels Salesians i Vicepresident de la Federació
d’Entitats d’Atenció i d’educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA)
Begonya Gasch, psicopedagoga i directora general
de la Fundació El Llindar
Pau Marí Klose, professor de Sociologia de la
Universidad de Zaragoza. Investigador i col·laborador
de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU)
··················································································································
11.00 > 11.30 h. Descans
··················································································································
11.30 > 13.30h. Taula 4:
Nous llenguatges i noves regles a la família
Coordina: Montserrat Tur, advocada i mediadora
familiar, experta en dret de família i infància
Ponents:
Elena Lauroba, jurista, professora titular de Dret civil
a la Universitat de Barcelona
Xavier Roigé, professor titular d’Antropologia Social
de la Universitat de Barcelona
Mercè Falguera, educadora, antropòloga i activista
de l’Associació de famílies Lesbianes i Gais
Ramon Morell, director d’adolescència i joventut
de l’Ajuntament de Barcelona
··················································································································
13.30 h. Conclusions i cloenda
Eugenio Díaz, responsable dels programes
d’adolescents de la Fundació Cassià Just
Carme Gómez-Granell, directora de l’Institut
d’Infància i Món Urbà (CIIMU)

Per a més
informació consulteu
www.ciimu.org

Si encara
no us heu inscrit
cliqueu aquí

··················································································································
La inscripció és gratuïta i obligatòria
per assistir a les jornades

Coordinació científica
····························································································
Carme Gómez-Granell, directora del Consorci
Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU)
Montserrat Tur, advocada i mediadora familiar.
Secretària de la Secció d’Infància de l’Il·lustre
Col·legi d’advocats de Barcelona
Jose Ramón Ubieto, psicoanalista. Psicòleg
dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
Francesc Vilà, psicoanalista. Director Sociosanitari
de la Fundació Cassià Just

Organitza
····························································································

Més informació
····························································································
Telèfon 93 467 54 27
www.ciimu.org

Col·laboren
····························································································

Consorci format per:
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona,
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma
de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya

Activitat emmarcada en la Celebració
a la ciutat de Barcelona del 20è aniversari
de l’any Internacional de la Família

www.gonellcomunicacio.com

Secció d’Infància
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona

