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El Covid-19 retarda però no atura el Concurs 'Joves per canviar el món!'
En moments difícils, KABUA impulsa més que mai la transformació social

L'equip de la Plataforma d'Acció Social KABUA està confinat però teletreballa des de
casa per seguir desenvolupant la seva funció social i educativa, que en aquests
moments tanta falta fa, i també ajudant als adolescents d'entre 12 a 18 anys a
potenciar el seu aprenentatge i apoderament com agents transformadors de la seva
realitat. Una de les accions a través de les que intenta assolir aquest objectiu és amb el
concurs anual 'Joves per canviar el món!' que enguany, davant les situacions de
pandèmia i alarma decretades per l'Estat i seguint les ordres i recomanacions de
prevenció i seguretat de les autoritats sanitàries i polítiques, es veu obligat a ajornar les
dates de lliurament de vídeos i de premis per decisió de la coordinació de KABUA.
Comuniquem de manera oficial que la data límit per enviar els arxius videogràfics de
la VI edició del Concurs serà el proper 18 de maig fins les 00.00 h, en comptes del
14 d'abril tal i com estava previst en un inici. L'acte de lliurament dels premis,
agendat pel 9 de maig, queda també anul·lat, a l'espera de concretar una nova data,
durant el mes de juny si l'actual estat d'emergència ho permet.
Davant la impossibilitat de treballar de forma física i grupal per evitar una major
propagació del Covid-19, i aprofitant que la societat d'avui dia està immersa en l'era
digital, enguany s'habilitarà l'ús de noves eines digitals de fàcil accés per tal
d'incentivar i alhora facilitar la participació juvenil. D'una banda, es permetrà el
foment de nous formats i programes associats a l'àmbit tecnològic i audiovisual
(disponibles a les bases) per dissenyar els vídeos que es podran enregistrar des de
qualsevol tipus de dispositiu mòbil, càmera digital o tauleta tàctil. D'altra banda, el
nostre equip utilitzarà les facilitats de les xarxes socials per destinar formacions online

sobre les temàtiques del concurs al professorat dels centres educatius
participants. D'aquesta manera, encara que no sigui presencial, es vol continuar amb
l'assessorament i acompanyament fins ara oferits, tant pel que fa a l'enfoc com al
desenvolupament del tema.
Tret d'aquestes petites modificacions produïdes pels darrers fets succeïts, no hi haurà
canvis en les bases i filosofia del concurs KABUA 2020, que seguirà donant veu i
suport a les reflexions i inquietuts del jovent a Catalunya. I com ho farà? Unint
l'esforç i el treball invertits durant el darrer any i recollint els fruits sembrats de les
iniciatives ja realitzades (formacions i dinàmiques impartides en els centres educatius i la
Trobada d'Experts i Joves celebrada a finals de 2019). Hi ha moltes causes socials que
interessen, inquieten i/o preocupen als adolescents, entre elles les temàtiques
proposades pel concurs: canvi climàtic, identitat i gènere, salut mental i joves,
persones refugiades i confinament juvenil (més informació d'aquests ítems i de com
treballar-los a les bases publicades).
Sempre hem concebut les noves tecnologies com un altaveu socioeducatiu, divers i
inclusiu a través del qual la joventut s'expressa de forma oberta, activa i crítica. I en
aquests moments de fragilitat que atravessem volem enfortir encara més el nostre
missatge i altaveu. Creiem en el gran potencial de les TIC però sobretot en el que tenen
les noves generacions per ser agents de canvi, de transformació, social i contribuir
així a una societat millor. És per això, que volem engrescar a què tothom participi al 6è
Concurs KABUA, perquè aportant el nostre granet de sorra transformem i millorem el
món!.
“La gran fita de l'educació no és el coneixement, sinó l'acció.” (Herbert Spencer)

