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Xarxes

Seminari «Projects and policies for immigrant young 
people in european cities» de la xarxa EYO 
(European Youth Observatory)
Jordi Casanovas. Direcció del Programa de Joventut de la Gerència d’Educació, Cultura i Benestar, Ajuntament de Barcelona

EYO, l’Observatori Europeu de la Joven-

tut, és una xarxa europea de ciutats 

(administracions locals) i àrees geogrà-

fi ques determinades (administracions 

supramunicipals) interessades en el 

disseny, el desenvolupament, la promo-

ció i l’estudi de les polítiques locals de 

joventut. Aplega nou ciutats i territoris: 

Torí, Colònia, Mòdena, Lodz, Turku, 

Birmingham, Barcelona i les diputa-

cions de Guipúscoa i Barcelona. Els 

seus objectius són: promoure la refl exió 

i la cooperació mitjançant l’intercanvi 

d’experiències, actuar com a platafor-

ma de contactes, desenvolupar projec-

tes comuns i fer recerca per conèixer 

la condició juvenil i les polítiques de 

joventut.

Una delegació de la ciutat de Barce-

lona, formada per tècnics de la Direcció 

de Joventut i de la Direcció d’Immigra-

ció, va prendre part, del 26 al 30 de no-

vembre de 2008 a Colònia (Alemanya), 

en el seminari sobre polítiques de joven-

tut per a joves immigrants (Projects and 

policies for immigrant young people in eu-

ropean cities) organitzat per la xarxa EYO. 

En el decurs del seminari es van 

visitar i analitzar diversos equipaments 

i projectes relacionats amb el tema 

(política d’integració per a gent jove a 

Nordrhein–Westfalen; projecte d’inte-

gració del barri de Mülheim; Setmana 

IWK [Intercultural Woche Köln]; esport 

i immigració, etc.). Al llarg de la sessió 

de treball les diverses ciutats i territoris 

de la xarxa van presentar les seves po-

lítiques en aquest camp. La professora 

de la Universitat de Barcelona Olga 

Jubany-Baucells va pronunciar la confe-

rència «Polítiques per a gent jove: una 

perspectiva transversal». La ciutat de 

Barcelona va presentar la ponència «Po-

lítiques d’immigració i joventut a Bar-

celona». El resum de les ponències i les 

conclusions del seminari es penjaran 

properament en el lloc web de la xarxa, 

www.diba.cat/eyo. 


