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Necessitat d’un mapa de 
professionals de Joventut a la 
Comunitat Valenciana

Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana

Agraïments:
A tots els professionals de joventut de la Comunitat Valenciana que han 

par  cipat en esta experiència per a contribuir a millorar l’aplicació de les 
polí  ques de joventut al nostre territori i a dignifi car la nostra situació.

PRESENTACIÓ ......................................................................

La comissió de professionals de l’APJCV ha elaborat el document següent ate-
nent els objecti us consensuats en l’assemblea del mes de novembre de 2012, 
on va plantejar-se la necessitat de conéixer amb profunditat el col·lecti u real 
de professionals que treballem en l’àmbit de les políti ques de joventut i dis-
senyar una proposta de catalogació coherent, estructurada, amb criteris clars 
i adaptada a les diferents realitats dels municipis de la Comunitat Valenciana.

L’objecti u és ti ndre un posicionament a parti r del qual l’APJCV puga elaborar 
un mapa de la situació actual i, a parti r d’això, defensar una proposta de cata-
logació dels diferents professionals de joventut, amb la fi nalitat de promoure 
un canvi de l’actual situació que vivim, amb un model professional on tots es-
ti guem reconeguts, perquè puguem desenvolupar la nostra faena dignament 
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i, per tant, dignifi car les políti ques de joventut, ja que ambdues qüesti ons van 
estretament lligades.

Amb les limitacions pròpies de la nostra APJCV ens embarquem en l’elabora-
ció d’una proposta de mapa de professionals de les políti ques de joventut de 
la Comunitat Valenciana, amb l’ajuda inesti mable del programa Joventut en 
Acció, que ens permet, entre altres coses, defi nir els perfi ls i la formació dels 
professionals, així com conéixer les funcions bàsiques que estem desenvolu-
pant.

Refl exionant prèviament a l’execució del mapa, es van posar de manifest unes 
necessitats bàsiques per a justi fi car la nostra actuació i, per això acordàrem 
que el nostre punt de parti da es posicionava en els següents punts:

  Necessitat de dignifi car les políti ques de joventut de la Comunitat Valen-
ciana i, per tant, el col·lecti u de professionals que les fem possibles.

  Necessitat d’agrupar tots els professionals de les políti ques de joventut, 
de manera inclusiva, i crear espais de refl exió i acció comuna.

  Necessitat d’argumentar una enti tat reconeguda i valorada, amb incidèn-
cia en els professionals que hi treballem. Interlocutora en matèria de po-
líti ca de joventut, i amb un discurs propi i independent.

De la mateixa manera, analitzant prèviament la realitat laboral i la situació 
actual dels professionals de les políti ques de joventut, trobem en la diversitat 
el punt fonamental de les característi ques del col·lecti u, que podem conéixer 
amb detall en les dades del mapa. Entenem esta diversitat com una font d’en-
riquiment, plural, complementaria, i que aporta un dinamisme i un potencial 
als professionals.

  Diversitat d’àmbits: administracions públiques, empreses de serveis, asso-
ciacions  i fundacions, etc.

  Diversitat de perfi ls: polivalents, mancomunats, comparti ts, especialistes, 
tècnics, informadors, dinamitzadors, investi gadors, consultors, etc. i totes 
les combinacions possibles entre estos.
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  Diversitat de funcions: relacionat amb el punt anterior, un mateix perfi l 
pot respondre a funcions molt variades i diferents entre si.

  Diversitat en la formació: tot i que es percep una majoria formada en les 
ciències socials i les humanitats, hi ha formacions de tot ti pus de discipli-
nes i de tots els nivells.

  Diversitat en la categorització: multi plicitat de categories laborals (con-
tractes de prestació de serveis amb diferències signifi cati ves quant a l’es-
tabilitat en el temps, funcionaris i laborals de tots els nivells —D, C, B, A—, 
etc.) amb el que això implica de greuges comparati us i precarietat.

LA FAENA CONTÍNUA ..........................................................

Dins del marc del programa Joventut en Acció, l’APJCV ha desenvolupat una 
trobada nacional d’associacions de tècnics de joventut, on presentàrem el 
mapa de situació i comptàrem amb les intervencions de Carles Feixa i Do-
mingo Comas com a elements de refl exió de la situació dels professionals. 
Per això, junt amb les conclusions del mapa, incloem les seues aportacions i 
refl exions a la situació actual de les políti ques de joventut.

A l’hora de presentar els resultats, en la taula presidida pel professor Ariño, 
Josep Belda ens va fer la introducció de l’estudi de les dades que ens serviran 
de base a esta publicació i els posteriors treballs d’investi gació en l’àmbit dels 
professionals de joventut. I així, s’està elaborant un projecte per a realitzar un 
estudi de camp, amb joves, tècnics i políti cs, que ens permeta aprofundir en 
les dades que dibuixen el mapa que presentem.
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Josep Belda 
Universitat de València

INTRODUCCIÓ .....................................................................

L’interés rector amb el qual hem plantejat la realització d’este qüesti onari és 
fonamentalment el d’engegar un procés de reconeixement i valoració perso-
nal dels mateixos actors de la intervenció juvenil, i en paral·lel, servir d’estí -
mul a les insti tucions públiques responsables de l’àrea de joventut perquè ini-
cien un anàlisi de l’àrea amb la profunditat i extensió que requereixen l’actual 
moment que està passant l’acció social juvenil i el nou horitzó que es dibuixa 
a parti r del canvi legislati u en les administracions locals. D’esta manera, el 
qüesti onari hem de prendre’l com una aproximació al camp i com un avís de 
la necessitat de comptar amb instruments capaços de construir un mapa del 
territori de la intervenció juvenil, en la qual els professionals tenen un paper 
central.

Anàlisi qüesti onari de 
l’Associació de professionals 
de la joventut de la Comunitat 
Valenciana
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UNA SUCCINTA APROXIMACIÓ AL PERFIL DELS 
PROFESSIONALS .................................................................

En primer lloc, quant al sexe, constatem que la distribució dels professionals 
està molt equilibrada, el 46% de dones, enfront del 44% d’homes. Creiem que 
este equilibri és un bon senyal quant a l’accés a la professió. Esta proporció 
marca una clara diferència en relació amb altres professionals de l’àmbit de la 
intervenció socioeducati va en la qual veiem perfi ls marcadament feminitzats, 
com és el cas del treball social o del magisteri.

Quant al perfi l formati u, podem veure que, majoritàriament, el 74%, tenen 
estudis universitaris, la qual cosa ens avala un desenvolupament professional 
rigorós i consistent. Més encara si analitzem la formació específi ca referida 
pels enquestats, en la qual podem observar que un 71% la refereix a l’àmbit de 
la joventut i les seues diverses singularitats. Sobre la base d’estes dues dades 
podem afi rmar que comptem amb professionals ben formats a nivell general 
i, formats respecte al camp de treball, que aposten tant per una formació 
universitària, com per l’increment de l’especialització en l’escenari específi c 
de la intervenció juvenil. Esta constatació ens revela una ferma aposta per la 
professionalització i un abandó de pràcti ques poc fonamentades i en ocasions 
provinents de camps del coneixement alienes a la intervenció juvenil.

En segon lloc, ens ha interessat una aproximació al perfi l del professional, 
interrogant-nos sobre la projecció social via associati va. En este cas, trobem 
que un 83% ha manifestat que ha estat o actualment està en algun ti pus d’as-
sociació. Esta dada ens sembla molt signifi cati va per a un professional que 
té com una de les seues missions promoure espais i estí muls associati us, i 
perquè això s’efectue, res millor que el mateix interventor parti cipe en el joc 
que pretén esti mular.

Si aprofundim en esta categoria de l’associacionisme, tornem a veure gra-
tament que els nostres professionals o bé han parti cipat o bé parti cipen en 
associacions vinculades a la temàti ca juvenil. D’esta manera, veiem que un 
34% parti cipa en plataformes vinculades al temps lliure; un 22%, en inicia-
ti ves d’acció social, i un 15%, en accions d’intercanvi cultural. Este ti pus de 
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parti cipació ens confi rma un projecció social dels professionals sobre la base 
del compromís i la implicació ciutadana, tot un aval per a confi ar en el bon fer 
professional.

D’altra banda, analitzem el perfi l professional sobre la base del lloc de treball, 
este aspecte des dels interessos rectors de l’associació professional ens sem-
blen molt rellevants. No oblidem que, en paral·lel a la construcció del mapa, 
volem dinamitzar la refl exió professional amb vistes a poder generar propos-
tes d’actualització i millora. Sobre això, hem de parti r de reconéixer que la 
mostra arreplegada fi ns al moment és un document que segueix obert i que, 
si bé preveu una representació de les tres províncies, hi ha una baixa de re-
presentació en favor de València, justi fi cada, creiem, per la major implantació 
de la nostra associació i per l’efecte de proximitat als òrgans de govern d’esta.

Quant a l’àmbit de treball, comprovem que la mostra té un perfi l marcada-
ment municipal, el 59% de les respostes ens vénen d’este àmbit. Espai que 
presumiblement és essencial per a la implementació de les políti ques juveni-
ls, per la qual cosa arreplega el major nombre de professionals. De la mateixa 
manera, és signifi cati u que el 36% ti nga un àmbit de treball provincial o au-
tonòmic, la qual cosa ens indica el desenvolupament dels nivells macro en la 
gesti ó de les políti ques de joventut. Pensem que seria interessant dedicar una 
atenció especial a este doble nivell del treball professional, ja que l’àmbit su-
pralocal es vincula a desenvolupaments professionals més vinculats a la ges-
ti ó, situació que hauria de veure’s recollida en la defi nició del lloc de treball.

Un altre dels aspectes a destacar en esta primera aproximació a l’escenari de 
la intervenció juvenil és rescatar la identi tat del lloc de treball, sobre la base 
de criteris d’especifi citat o no. Com es desprén de les respostes dels nostres 
informants, una majoria, el 56%, disposa d’espais específi cs per al desenvolu-
pament del seu treball. Això ens permet afi rmar que la identi fi cació del servei 
com específi cament de joventut hauria de ser central en la imatge corporati va 
del servei. Per contra, un 35% manifesta comparti r espai amb altres depar-
taments o àrees. Sobre esta qüesti ó s’hauria d’aprofundir per a analitzar els 
pros i els contres sobre la base del pensament dels mateixos professionals.
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El tercer tòpic que ens ha interessat analitzar es refereix a les condicions la-
borals dels professionals. Pper a això, en primer lloc destaquem l’experiència 
professional en el camp de la joventut. Sense voler exagerar les virtuts de 
l’experiència com a vector de qualitat professional, sí que podem constatar 
que un 78% dels enquestats compta amb un recorregut professional de més 
de cinc anys. Això, d’una banda, ens parla de possibles projectes consolidats 
de treball, de l’altra, ens indica una certa estabilitat professional en el mateix 
àmbit.

Si encreuem les variables d’experiència en el camp amb el ti pus de relació 
contractual, podem observar que el 57% tenen una relació contractual esta-
ble i vinculada a enti tats de ti tularitat pública. Això, unit al temps d’experièn-
cies, ens adverteix que estem parlant de professionals amb certa seguretat 
laboral i sufi cient experiència professional.

Quant a les condicions del seu treball, veiem que majoritàriament (59%), per-
tanyen al grup C, mentre que un peti t percentatge (9%) pertany al grup A. 
Si analitzem estes dades al costat de les de les categories laborals segons el 
conveni, l’única cosa que ens aclareix és que la direcció o gerència sol corres-
pondre al grup A, i que la resta de categories estan molt reparti des.

Quant al ti pus de jornada laboral, s’evidencia que majoritàriament els nos-
tres informants realitzen una jornada completa o quasi completa (80%), men-
tre que solament un 20% efectuen mitja jornada. Esta situació laboral ens 
referma en la constatació que el treball en l’àrea de joventut està consolidat 
i permet la projecció professional dels treballadors. Si unim esta variable de 
jornada laboral a la de salari brut anual, veiem que hi ha una coincidència 
percentual entre els que treballen mitja jornada i els que tenen un salari brut 
inferior als 10.000 euros anuals. En la resta de casos, els enquestats manifes-
ten obtenir salaris superiors als 1.200 euros mensuals.

Quant a les tasques que desenvolupen, principalment podem veure un ampli 
repertori, la qual cosa ens demostra la necessitat d’una formació polivalent 
per al desenvolupament de l’exercici professional, si bé podríem fer quatre 
grans categories: en primer lloc, una relacionada amb la formació i que agru-
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pa un 14%; una segona en la qual concentrem les tasques referides a gesti ó, 
en la qual trobem a un 26%; una tercera que vinculem a tasques relati ves a 
l’assessorament, informació i dinamització, en la qual agrupem un 41%, i una 
quarta amb menor pes sobre la mostra i que representa acti vitats variades, 
entre les quals trobem des de la recerca en políti ques juvenils, fi ns a la pro-
moció cultural i la gesti ó de pàgines web.

Com es desprén d’esta categoria, veiem refl ecti ts un ampli ventall de tasques 
que hem agrupat en quatre blocs: la formació; la gesti ó de projectes, insti -
tucions i la mateixa informació; la dinamització, assessorament i informació 
directa, i fi nalment la recerca generadora de coneixements i programes en el 
camp de les políti ques juvenils.

Esta constatació quant a l’acompliment de tasques, seria d’interés contras-
tar-la amb l’actual catàleg de qualifi cacions professionals i amb els conti nguts 
dels cursos de formació contí nua que actualment imparteix la Conselleria, per 
veure l’adequació de les certi fi cacions professionals d’animador, informador i 
monitor, i si estan refl ecti des en les tasques que desenvolupen els professio-
nals.

L’aspecte més projecti u del qüesti onari es refereix al perfi l realitzat sobre la 
base de la mateixa percepció dels professionals. En esta categoria incloem 
aspectes valorati us sobre la sati sfacció professional i la moti vació cap al seu 
treball, entre altres elements.

Quant a l’ítem 27, la moti vació cap al seu treball, com es desprén de les 
dades, podem afi rmar que es tracta de professionals amb gran interés per 
l’acompliment del seu treball, el 92% puntua molt alta esta qüesti ó, i sola-
ment el 3% manifesta tenir-hi poc interés. Si comparem estos índexs amb la 
sati sfacció per la seua situació laboral, veiem elements de preocupació, ja que 
la valoració se situa en una escala mitjana, si be sols l’11% té una sati sfacció 
dolenta o molt mala, trobem un 38% que manifesta poc entusiasme, Compa-
rant-ho amb la moti vació, veiem que en esta posició solament trobàvem el 
5%.
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Esta variabilitat hauria de ser analitzada en profunditat, ja que ens adverteix 
d’un col·lecti u en què l’entusiasme per la professió no es correspon a la sati s-
facció per la situació laboral.

Quan analitzem l’ítem 29, sati sfacció amb la seua situació professional, no-
vament veiem que, si els informants que es manifesten molt insati sfets és 
baix, el 12%, tampoc és alt el grau de sati sfacció, solament el 37%, mentre 
que la puntuen en una escala mitjana el 41%, valoració que pensem que no 
correspon a la moti vació refl ecti da en l’ítem anterior.

Si analitzem la sati sfacció laboral al costat de la sati sfacció professional, veiem 
que les anàlisis inicials de les condicions laborals i relació contractual són dos 
elements pendents de solucionar i que poden fer avortar projectes profes-
sionals de major recorregut perquè no es poden desenvolupar amb tota la 
sati sfacció que la moti vació feia preveure. Creiem que en el fons ens estan 
manifestant un cert grau de frustració davant un treball que no acaba de que-
dar estructurat professionalment en la seua carrera administrati va, màxim si, 
quan ho relacionem amb l’ítem 30, sati sfacció pel treball realitzat, on una 
àmplia majoria, 82% declara estar molt sati sfet.

De nou un senyal d’alerta que mereix ser aclarit en relació amb la construcció 
de l’espai professional, mentre que la valoració del treball realitzat és més 
que sati sfactori, és a dir, són conscients que l’encàrrec realitzat per les insti tu-
cions està ben executat, al mateix temps no es troben correspostos, ja que la 
seua situació laboral i professional no és sati sfactòria.

De nou, quan analitzem l’ítem 31, la identi fi cació amb el col·lecti u profes-
sional, veiem que són molt pocs els que se situen en una posició radical d’es-
tranyament, solament el 3%, mentre que el 57% manifesta senti r-s’hi prou 
identi fi cat, si bé és cert que l’opció de molt identi fi cats solament és apreciat 
pel 16%. Esta dada, que considerem d’interés, podria ser suscepti ble d’anàli-
sis posteriors per part de l’associació professional, ja que una alta identi fi cació 
professional és un factor central per a la consolidació de futures estratègies 
de canvi i millora.
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Potser una possible explicació a esta manera de situar-se com a col·lecti u 
la puguem entendre en la resposta a l’ítem 32, valoració social de la seua 
professió. Com és evident, es tracta d’un ítem eminentment projecti u, com 
veiem, si bé és cert que els enquestats de manera general tenen una percep-
ció positi va, hem de mati sar ja que el 33% té una visió de poc vigor social, 
mentre que el 55% considera bona o sufi cient la valoració que la societat fa 
de la seua professió.

Si intentem fer una comparati va entre la identi fi cació col·lecti va i la percepció 
de la valoració social, trobem certs paral·lelismes que ens permeten avançar 
en la imatge que la percepció social projectada i la identi fi cació col·lecti va van 
en paral·lel i es retroalimenten l’una de l’altra.

En una altra anàlisi, veiem que l’ítem 33 ens informa del projecte de futur, de 
la intenció de conti nuïtat del projecte professional. En este aspecte la respos-
ta és molt positi va, el 64% respon afi rmati vament, mentre que el 14% consi-
dera que no és un treball en el qual s’eternitzarà, estes dades ens reafi rmen 
d’una banda, que es tracta de professionals amb possibilitat de projecte pro-
fessional i vital i, de l’altra, es reconeix que el treball amb joves, almenys en el 
contacte directe, hauria de poder ser assumit com una fase amb possibilitat 
d’anar accedint a responsabilitats d’un altre caràcter al llarg de la trajectòria 
professional. Si veiem l’ítem 34, en el qual se’ls interroga sobre els possibles 
moti us per a deixar l’àmbit de la joventut, el 38% ho faria per interessar-se en 
altres camps i experiències, mentre que el 25% ho faria per millorar la seua 
situació laboral. Deixant de banda, encara que no és una qüesti ó menor, el fet 
que es puguen quedar truncades projeccions professionals per les males con-
dicions laborals, tema que hauria de ser tractat ineludiblement per l’associa-
ció professional, volem posar l’accent en allò que considerem una virtualitat 
del perfi l professional: el fet que el 38% considere la possibilitat d’altres esce-
naris i interessos, com correspon a un col·lecti u jove, ben preparat, i que en el 
seu treball l’argument de l’experimentació i la multi posibitat és una constant.

Per a fi nalitzar, l’anàlisi de dos qüesti ons que resulten d’interés per a l’associa-
ció professional, la primera es refereix al grau d’afi liació dels enquestats, com 
veiem, el 48% afi rma pertànyer a un sindicat o associació professional. Les 
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xifres, si les comparem amb altres col·lecti us, és alta, no hi ha dubte. De totes 
maneres, si analitzem l’ítem 36, en el qual se’ls pregunta sobre si volen rebre 
informació de l’associació, la resposta en positi u és del 91%. Esta qüesti ó pot 
donar pistes sobre una possible estratègia associati va per a incrementar la 
seua afi liació i conseqüentment el grau d’identi fi cació col·lecti va que els sub-
jectes ben informats poden desenvolupar.
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L’enquesta que hem passat al nostre col·lecti u té la intenció d’elaborar el 
mapa de situació dels professionals de joventut de la Comunitat Valenciana i 
poder estructurar futures actuacions de treball

S’han pogut omplir les dades al formulari i guardar-les per modifi car més 
avant  amb l’opció editar i guardar-les per a modifi cacions posteriors.

Les dades facilitades formen part de l’arxiu informati tzat propietat de l’APJCV 
i només seran uti litzades per a fer el seguiment i control de les enquestes 
respostes.

Moltes gràcies!

Cens de Professionals de 
Joventut CV:
Enquesta
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Nom
Cognom
Correu electrònic

Sexe
Any de naixement

Has estat o estàs dins d’una associació?
Tipus d’associació

Formació
Formació específi ca en joventut

Dades del centre de treball:
Nom del centre
Localitat
Lloc de treball
Àmbit de treball
Espai de treball
Quant de temps fa que treballes en joventut

Condicions laborals:
Components de l’equip de treball
Tipus de contracte
Categoria laboral (Administració)
Categoria laboral (Convenis laborals)
Tipologia de la jornada laboral
Sou actual (brut anual en €)
Condicions laborals (valoració personal)
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Tasques d’actuació:
Tasques principals
Lloc de treball

Percepció de la professió:
Moti vació en el treball
Sati sfacció amb la situació laboral
Sati sfacció amb la situació professional
Sati facció pel seu treball
Identi fi cació amb el col·lecti u de professionals
Valoració social del col·lecti u de professionals
Intenció de conti nuar en l’àmbit dels professionals de joventut
Moti us per a deixar-te l’àmbit dels professionals de joventut

Pertanys a alguna associació professional, col·legi o sindicat?
Vols rebre informació de l’APJCV?



Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana

18

@apjcv #mapapjcv

APJCV

Perfi l.Zero

UNA APROXIMACIÓ AL PERFIL DELS PROFESSIONALS ......

Aproximació

“procés de reconeixement i valoració personal dels propis actors de la inter-
venció juvenil”

Necessitat

“estí mul a les insti tucions públiques responsables de l’àrea de joventut per-
què inicien un anàlisi de l’àrea amb la profunditat i extensió”

Canvi 

“nova legislació per a les Administracions locals”

Dades de l’enquesta de 
situació dels professionals  de 
joventut a la CV

#mapapjcv
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sexe

“clara diferència en relació a altres professionals de 
l’àmbit de la intervenció socioeducati va”

formació

“desenvolupament 
professional rigorós i 
consistent”

via associati va

“professionals com a propicionador d’espais i estí -
muls associati us”

lloc de treball

“no oblidem que en paral·lel a la construcció del mapa, volem dinamitzar la 
refl exió professional amb vista a poder generar propostes d’actualització i mi-
llora”

“una representació de les tres províncies, hi ha una baixa de representació en 
favor de València” 

“comprovem que la mostra té un perfi l marcada-
ment municipal, essencial per a la implementa-
ció de les políti ques juvenils”
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espai de treball

condicions laborals dels professionals

“això d’una banda ens parla de possibles projectes consolidats de treball, i per 
un altre, ens indica certa estabilitat professional en el mateix àmbit”

quan de temps fa que treballes en joventut?

“si creuem les variables –experiència en el camp-, 
amb el ti pus de relació contractual, tenen una rela-
ció contractual estable i vinculada a enti tats de ti tu-
laritat pública”

ti pus de contracte

“si creuem les variables –experiència en el camp-, amb el ti pus de relació 
contractual, tenen una relació contractual estable i vinculada a enti tats de 
ti tularitat pública”
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Categoria laboral

“veiem que majoritàriament pertanyen al grup C, 
mentre que un xicotet percentatge pertany al grup A”

Tipologia de la jornada laboral                            Sou actual (brut anual en €)

tasques que desenvolupen

“un ampli repertori, la qual cosa ens de-
mostra la necessitat d’una formació poli-
valent per al desenvolupament de l’exercici 
professional”

“un ampli ventall de tasques que hem agru-
pat en quatre blocs; la formació; la gesti ó 
de la informació; la dinamització, i fi nal-
ment la programes en el camp de les políti -
ques juvenils”
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autopercepció dels professionals

“aspectes valorati us sobre la sati sfacció professional i la moti vació cap al seu 
treball entre uns altres”

“podem afi rmar que es tracta de professionals amb gran interès per l’acom-
pliment del seu treball, el 92%”

“si comparem amb la sati sfacció per la seua situació laboral, veiem elements 
de preocupació ja que la valoració se situa en una escala mitjana”

“si analitzem la sati sfacció laboral al costat de la sati sfacció professional, 
veiem que les anàlisis inicials de les condicions laborals i relació contractual 
són dos elements pendents de solucionar i que poden fer avortar projectes 
professionals de major recorregut”

“creiem que en el fons ens estan manifestant cert grau de frustració davant 
un treball que no acaba de quedar estructurat professionalment, ja que la 
sati sfacció pel treball realitzat puja al 82%, que declara estar molt sati sfet”

“un senyal d’alerta que mereix ser aclarida en relació a la construcció de l’es-
pai professional, mentre la valoració del treball realitzat és més que sati sfac-
tori, la seua situació laboral i professional no és sati sfactòria”

sati sfacció amb la situació professional
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intenció de conti nuar en l´àmbit dels professionals de joventut

per fi nalitzar

“resulta d’interès per a l’associació professional el grau d’afi liació dels en-
questats, el 48% afi rma pertànyer a un sindicat o associació professional, les 
xifres si comparem amb altres col·lecti us és alta”

“la resposta en positi u és del 91%, que pot donar pistes sobre una possible 
estratègia associati va de cara a incrementar la seua afi liació i conseqüent-
ment el grau d’identi fi cació col·lecti va que els subjectes ben informats poden 
desenvolupar”

Que farem?

Ara que tenim estes primeres dades de referència, l’APJCV plantegem nous 
objecti us per conti nuar treballant pels professionals de joventut, dotant-los 
d’estudis que dignifi quen la professió. Com ara;

Perfi l.2

Mapa.Serveis
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Carles Feixa 
Universitat de Lleida

Feixa, C. (2007): «Més enllà de la generació @. Políti ques sòlides, gasoses i 
líquides de joventut», dins DD.AA., Joventut i políti ques de joventut. 25 apor-
tacions, Barcelona, Diputació de Barcelona.

El 13 de març de 2004, molts adolescents i joves van començar a rebre mis-
satges als seus telèfons mòbils, redactats en el parti cular llenguatge amb què 
acostumen a intercanviar informacions mitjançant el SMS (short message sys-
tem). Des de feia temps havien après a uti litzar este sistema per comunicar-se 
amb els amics, citar-se amb la parella, convocar festes en peti ts o grans grups, 
difondre rumors i enviar missatges als seus programes de televisió preferits. 
Este cop, tanmateix, la fi nalitat era una altra: convocar-los a manifestar-se 
davant la seu del parti t en el govern, el mateix que havia desatès la posició 
majoritària contra la guerra d’Irak i que des de feia dos dies tractava d’ocultar 
la informació sobre l’autoria del sagnant atemptat del 11-M. Des d’aquell dia, 
mentre els seus pares seguien les notí cies per la televisió i la ràdio, ells s’abo-
caven als nous mitjans –Internet i mòbils- on tenien accés a informacions ben 
diferents a les dominants als mitjans clàssics. No se sap si el primer en en-
viar missatges fou jove, però si que l’èxit de la iniciati va es degué, sobretot, 
a l’efecte multi plicador dels seus SMS. El dia següent, molts adolescents que 
votaven per primera vegada –i altres joves que fi ns aquell moment s’havien 
absti ngut- van acudir en massa a la cita amb les urnes.

Més enllà de la Generació @:
Políti ques sòlides, gasoses i 
líquides de joventut
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Uns anys abans, Dan Tapscott  (1998) havia publicat un llibre que es conver-
ti ria en una mena de bíblia de la cultura digital: Growing up digital. The rise 
of the Net Generati on. En este pamfl et l’autor –un dels profetes de la nova 
economia- proposava el concepte “N-Generati on” per defi nir aquells nens i 
joves educats en la cultura digital. Es tracta de nens i nenes nascuts als Estats 
Units durant la dècada dels 80 i dels 90, que arriben a la majoria d’edat amb 
els inicis del nou segle. Així com els baby-boomers de postguerra van prota-
gonitzar la revolució cultural dels 60, basada en l’emergència dels mass media 
(televisió) i de la cultura de masses (rock’n’roll), els adolescents actuals són 
la primera generació que han crescut “banyats en bites”. No es tracta només 
que siguin el grup d’edat amb un accés més gran als ordinadors i a Internet, 
ni que la major part dels seus membres ti nguin un accés més o menys es-
table a telèfons mòbils, correu electrònic, pàgines web i xats. Allò essencial 
és l’impacte cultural d’estes noves tecnologies en la seua vida quoti diana i, 
sobretot, la seua capacitat en “educar” les velles generacions la transició vers 
una cultura digital. 

A Catalunya, la N-Generati on és la Generació X (acrònim de la Generació Xar-
xa). Cal veure fi ns a quin punt la presència d’Internet entre els nens i joves 
de Catalunya és un fenomen en expansió o quelcom superfi cial. També cal 
analitzar els usos diferencials de les noves tecnologies en funció de l’edat (per 
exemple, la uti lització dels telèfons mòbils o de l’ordinador per part dels ado-
lescents no té res a veure amb la dels adults). També és fonamental estudiar 
amb quines disparitats de gènere, classe, etnicitat i territori s’eixampla l’abast 
de la xarxa. Finalment, és necessari analitzar quin és el paper de la cultura 
digital en relació a les altres dimensions dels esti ls de vida dels adolescents. El 
recent informe sobre La societat xarxa a Catalunya (Castells et al. 2003) aporta 
nombroses dades estadísti ques, i algunes interpretacions, sobre el paper dels 
adolescents i joves en esta evolució vers el digitalisme. La tesi central és con-
tundent: “l’edat és el factor més determinant”. Encara que en la penetració 
d’Internet hi intervenen altres factors vinculats als orígens de classe (sobretot 
el nivell de renda i l’educació), la divisòria fonamental és basa en l’edat: “Cul-
turalment, són els joves de qualsevol condició els qui, preferentment, uti litzen 
Internet”. L’accés a la xarxa no anul·la les diferències de classe, però afegeix 
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diferències més signifi cati ves en l’era de la informació, basades en la capacitat 
d’adaptar-se als canvis tecnològics i culturals que implica (molt superior en les 
noves generacions). L’escletxa digital és doncs, per este autors, una escletxa 
generacional. Això no vol dir que tots els joves uti litzin les noves tecnologies 
en la mateixa mesura. Tres criteris son discriminants. En primer lloc, el nivell 
educati u (l’important no és tant ser jove com ser estudiant: que joves que no 
estudien uti litzen molt menys la xarxa). En segon lloc, el grup d’edat (els que 
uti litzen més son els joves entre 15 i 19 anys, a parti r d’esta edat només ho 
fan els que segueixen estudis superiors). En tercer lloc, el nivell de renda (els 
joves de classe mitja i alta accedeixen a la xarxa des de casa, els de rendes 
inferiors ho fan des d’espais com els cibercafés). El resultat és la consti tució 
d’una “subcultura juvenil d’Internet” de contorns difusos, però que equipara 
els joves catalans als europeus, no tant en la intensitat o qualitat del seu accés 
a la xarxa, sinó en l’efecte que les comunicacions i comunitats virtuals tenen 
en les seues vides quoti dianes. 

Com afecta esta subcultura en els esti ls de vida dels adolescents i joves? Com 
esdevé una caixa de ressonància dels canvis en les formes de transició a la vida 
adulta? Com afecta les políti ques públiques de joventut sorgides al llarg d’es-
te periode clau en l’emergència del “digitalisme”? En un altre lloc (Feixa 2002) 
he proposat disti ngir tres grans models o síndromes que correspondrien a tres 
ti pus diferents de narracions sobre la joventut –de “relats juvenils”. El primer 
model, la sindrome de Tarzan, va ser inventat per Rousseau a fi nals del segle 
XVIII i va perdurar fi ns a mitjans del segle XX. Segons este model, l’adolescent 
seria el bon salvatge que inevitablement cal civilitzar, un ésser que conté tots 
els potencials de l’espècie humana, que encara no ha desenvolupat perquè es 
manté pur i incorrupte. Davant l’adultesa manifesta el mateix desconcert que 
Tarzan davant la civilització, una barreja de fascinació i por. Cal mantenir l’ado-
lescent aïllat en la seua selva infanti l, o cal integrar-lo en la civilització adulta? 
Les ràpides transicions del joc al treball, la primerenca inserció professional i 
matrimonial, la parti cipació en ritus de pas com el servei militar, serien trets 
característi cs d’un model d’adolescència basat en una inserció “orgànica” en 
la societat. Es tracta d’un relat de joventut –d’una odissea textual- que narra 
el pas de de la cultura oral a la cultura escrita –a la galàxia Gutt enberg. 
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El segon model, la síndrome de Peter Pan, va ser inventat pels feliços teena-
gers de postguerra, i va esdevenir hegemònic en la segona meitat del segle 
XX, gràcies en bona part al potencial de la societat de consum i del capitalisme 
madur. Segons este model, l’adolescent seria el nou subjecte revolucionari –o 
el nou heroi consumista- que es rebel·la contra la societat adulta i es resisteix 
a formar part de la seva estructura: és millor ser –o semblar- jove que gran. 
Les lentes transicions vers l’adultesa, el procés accelerat d’escolarització, la 
creació de microsocietats adolescents –així en l’educació com en el lleure-, 
l’augment de la capacitat adquisiti va dels joves, la desaparició dels ritus de 
pas vers l’adultesa, l’emergència de “tribus” i subcultures juvenils, serien els 
trets característi cs d’un model d’inserció “mecànica” en la societat. Es tracta 
d’un relat de joventut –d’una odissea contextual- que narra el pas de la cultu-
ra escrita a la cultura visual –a la galàxia McLuhan.

El tercer model, fi nalment, que es basa en el que podriem anomenar la sin-
drome de Blade Ranner, emergeix en este tombant de segle i està cridat a 
esdevenir hegemònic en la societat futura. Com els replicants de la pel·lícula 
de Ridley Scott , els adolescents son éssers arti fi cials, mig robots i mig humans, 
escindits entre l’obediència als adults que els han engendrat i la voluntat 
d’emancipar-se. Com que no tenen Memòria, no poden tenir Consciència, i 
per això no són plenament lliures per construir el seu futur. Però en canvi han 
estat programats per uti litzar totes les potencialitats de les noves tecnologies, 
i per això són els més ben preparats per adaptar-se als canvis, per afrontar 
el futur sense els prejudicis dels seus progenitors. La seua rebel·lió està con-
demnada al fracàs: només poden protagonitzar revoltes episòdiques i estèri-
ls, tot esperant adquirir algun dia la Consciència que els farà grans. Com els 
replicants, els adolescents tenen tot el món al seu abast, però no són amos 
dels seus desti ns. I com Blade Runner, els adults vacil·len entre la fascinació 
de la joventut i la necessitat d’exterminar d’arrel qualsevol desviació de la nor-
ma. El resultat és un model híbrid i ambivalent d’adolescència, a cavall entre 
una creixent infanti lització social, que es tradueix en dependència econòmica, 
manca d’espais de responsabilització, i una creixent maduració intel·lectual, 
que s’expressa en l’accés a les noves tecnologies de la comunicació, als nous 
corrents estèti cs i ideològics, etc. Les transicions discontí nues vers l’adultesa, 
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la infanti lització social dels adolescents, el retard permanent en l’accés al tre-
ball i a la residència, l’emergència de mons arti fi cials com les comunitats d’in-
ternautes, la confi guració de xarxes adolescents a escala planetària, serien 
els trets característi cs d’un model d’inserció “virtual” en la societat. Convé 
recordar, tanmateix, que tots tres models no s’han d’entendre com a ti pus 
contraposats d’un model evoluti u, sinó com a modalitatats d’interacció entre 
adolescents i societat que poden conviure en un mateix espai-temps, al si de 
diferents insti tucions que condicionen  la vida dels joves. Es tracta d’un relat 
de joventut –d’una odissea hipertextual- que narra el pas de la cultura visual 
a la cultura multi mèdia –a la galàxia Gates.

Estes tres models podrien correspondre als tres models de políti ques de jo-
ventut vigents al llarg d’estos 25 anys. En primer lloc, la síndrome de Tarzan 
guarda certes similituds a les anomenades políti ques integrals o de transició, 
dominants durant els anys 80 i que van viure el seu clímax el 1985 arran de 
l’Any Internacional de la Joventut (Diputació de Barcelona, 1987). Teoritzades 
per autors com Jaume Funes, Joaquim Casal, i el desaparegut Josep Maria 
Riera (i a Espanya per José Luis de Zárraga), prenent com a referents interna-
cionals autors com Schwartz (1985), van ser impulsades primer pels pactes de 
progrés dels primers ajuntaments democràti cs i després de 1982 pel govern 
socialista a Espanya. Inspirades en principis socialdemòcrates, perseguien re-
conèixer al jove com a objecte d’atenció pública, tot afavorint la seua inserció 
social (la seua integració en el món adult) a parti r de programes interdepar-
tamentals que prioritzaven les dimensions estructurals: educació, treball, as-
sociacionisme. La lluita contra l’atur juvenil, l’emancipació juvenil i la refl exió 
sobre les diverses formes de marginació en van ser els eixos centrals. 

En segon lloc, la síndrome de Peter Pan té certes correspondències amb les 
anomenades políti ques afi rmati ves de joventut, hegemòniques al llarg dels 
anys 90 (Diputació de Barcelona 1999). Impulsades en la pràcti ca per totes les 
administracions –locals, autonòmiques, estatal, europea- a mesura que l’atur 
juvenil va anar de baixa i que augmentà la capacitat de consum del jove, van 
ser teoritzades per Joaquim Coll i el seu equip (amb l’assessorament teòric de 
persones com Enrique Gil-Calvo, Roger Martí nez i jo mateix) en unes jornades 
organizades per la Diputació que van tenir lloc el 1996. Els models interna-
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cionals de referència van ser els estudis culturals de l’escola de Birmingham 
i les noves aproximacions a la cultura del lleure. Inspirades en principis libe-
ral-progressistes, perseguien reconèixer l’especifi citat de l’etapa juvenil, que 
havia deixat de ser una mera fase de transició per converti r-se en etapa ple-
na, tot afavorint políti ques de parti cipació en diferents àmbits que podriem 
anomenar “superestructurals” (oci, creació cultural, sociabilitat). Els pactes 
per la nit, l’auge de la cultura juvenil, la sensibilitat per l’ecologia i els nous 
moviments socials, les políti ques de « reducció de danys », en serien alguns 
dels camins paral·lels. 

En tercer lloc, la síndrome del Replicant correspondria al que es poden ano-
menar políti ques líquides de joventut, emergents a parti r del 2000 (Bauman, 
2004). Inicialment impulsades pel Consell Nacional de la Joventut (2003) i per 
la Secretaria General de Joventut (2003), van anar perfi lant-se a parti r que les 
difi cultats en l’accés a l’habitatge i l’emergència de la societat digital van anar 
fent visible un nou model de jove-adult (l’adulescent), plenament integrat en 
la societat del coneixement, però amb vincles poc sòlids amb les estructures 
laborals, residencials i familiars que afermen una condició adulta. Inspirades 
inicialment en principis de l’anomenada tercera via (amb variants ecosocialis-
tes i neoconservadores), persegueixen reinventaru esta fase de transició a la 
vida adulta, tot omplint-la de conti ngut. Encara que teòricament els referents 
internacionals son Castells, Bauman i Beck (i en l’àmbit de les políti ques de 
joventut, les aportacions d’EGRIS sobre la joventut io-io), no sovintegen els 
pensadors o gestors nacionals que donen nom i legiti men teòricament este 
periode, malgrat l’emergència d’una nova generació d’investi gadors joves 
preocupats per estes temàti ques. 

El 1982, quan es va encentar el debat sobre les políti ques democràti ques de 
joventut a Catalunya, la revolució digital estava encara a les beceroles, però 
Apple, IBM i Microsoft  ja començaven a preparar els productes que envarien 
el mercat –sobretot el mercat juvenil- cap al 1985. Llavors com ara, fora en-
ganyós establir una jerarquia entre les políti ques estructurals –sòlides segons 
la nostra metàfora-, les políti ques afi rmati ves –gasoses - i les políti ques trans-
versals –o líquides. La joventut –com la matèria- pot ser que transforme el seu 
estat, però en el fons no desapareix ni deixa de reclamar atenció per part dels 
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poders públics. El 2007, vint-i-cinc anys després, el repte és rescatar allò que 
de sòlid resta de les políti ques integrals, conservar allò que de gasós resta de 
les políti ques afi rmati ves, tot explorant les formes i conti nguts d’unes políti -
ques líquides per construir (una cosa molt disti nta de la liquidació de les polí-
ti ques del benestar i de les políti ques de joventut, com alguns voldrien). Crec 
que en este combat, l’àmbit de les noves tecnologies hi juga un paper central, 
i els joves de la generció @ hi tenen un gran paper a complir, doncs comença 
a ser hora que passen de ser replicats i comencen a actuar con agents acti us 
en la conformació d’un futur per basti r. 

REFERÈNCIES

Bauman, Z. 2004. Vidas líquidas, Paidos, Barcelona. 

Casal,  J. 1985. La transició al món dels adults com a objecte d’estudi, Papers, 
25: 63-76. 

Castells, M. et al. 2003. La societat xarxa a Catalunya, Barcelona, Rosa dels 
Vents-UOC. 

CNJC. 2003. III Carta de la Joventut Catalana, Barcelona, CNJC. 

Feixa, C. 2001. Generació @. La joventut al segle XXI, Barcelona: Secretaria 
General de Joventut.

Funes, J.; Lorite, N. 1981. Adolescència y juventud en Cornellà. Barcelona, 
Fundació Bofi ll. 

SGJ. 2001. Pla Nacional de Joventut. Joves 2010, Barcelona, Secretaria Gene-
ral de Joventut. 

Schwartz, B. 1985. La inserció social i professional dels joves, Barcelona, Dipu-
tació de Barcelona. 



Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana @apjcv #mapapjcv

31

Tapscott , D. 1998. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generati on, New 
York, McGraw-Hill.

VV.AA. 1987. Les políti ques de joventut dels ajuntaments democràti cs, Barce-
lona, Diputació de Barcelona. 

VV.AA. 1999. Les políti ques afi rmati ves de joventut, Barcelona, Diputació de 
Barcelona.



Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana

32

@apjcv #mapapjcv

Domingo Comas
Fundación Atenea

1. LES TRES ETAPES DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A 
ESPANYA ..............................................................................

Les políti ques de joventut a Espanya, a conseqüència d’avatars històrics de 
gran intensitat, conformen tres etapes fàcilment identi fi cables i molt ben de-
limitades. A diferència d’altres països europeus en els quals, a parti r de la fi  
de la Segona Guerra Mundial es produeix una lenta evolució de les políti ques 
de joventut, en la qual les transformacions estructurals no són pràcti cament 
percepti bles, a Espanya, en canvi, apareixen almenys dos moments de ruptu-
ra radical que transformen el sistema i que delimiten de manera precisa tres 
etapes molt diferents.

La primera etapa es correspon amb les políti ques de joventut del període 
franquista, en el qual apareixen, amb cert grau de superposició, dos models 
de políti ques de joventut: d’una banda, la perspecti va nacionalsindicalista a 
imitació de les políti ques feixistes i que gesti ona el Frente de Juventudes, i de 
l’altra, l’opció nacionalcatòlica molt vinculada a l’educació religiosa. En tots 
dos casos es tracta de políti ques de reclutament ideològic dirigides a un seg-
ment selecte de persones joves i molt vinculades a la reproducció del sistema 

Treballar amb jóvens: 
vorejant l’impossible 
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tradicional de classes. 

A parti r de la transició democràti ca, de manera progressiva entre l’any 1978 
i l’any 1984, amb l’esclat de l’Any Internacional de la Joventut, s’instaura a 
Espanya un model radicalment diferent i que pot identi fi car-se com el propi 
de les políti ques de joventut de la democràcia representati va, que sota una 
orientació consti tucional en el qual prevalia la parti cipació (en l’arti cle 48 de 
la Consti tució), es combinen les retòriques políti ques al votlant de la transver-
salitat de les “accions en matèria de joventut”, amb una creixent prestació de 
serveis a les persones joves, la qual cosa ha permés confi gurar un subsector 
molt acti u, format per insti tucions i ONG, d’acti vistes i professionals especial-
ment en l’àmbit local.

A parti r de l’any 2008, amb la crisi econòmica i la posterior recessió provocada 
per les anomenades “políti ques d’estabilitat i austeritat”, s’ha produït la pràc-
ti ca desaparició d’aquelles accions i programes que caracteritzaven el “model 
democràti c” de políti ques de joventut, i s’ha obert un nou cicle de difí cil de-
nominació, perquè sembla caracteritzat per la mateixa absència d’estes polí-
ti ques, però alhora per la forta presència i l’acti visme de les persones joves. 
Es tracta d’un canvi tan radical com l’ocorregut en el moment de la transició 
democràti ca, el vertader impacte de la qual amb prou faenes s’ha percebut, 
en part perquè s’espera que la crisi i la recessió siguen “temporals”.

Així mateix, el fet que esta transformació tan radical es produïsca sense pràc-
ti cament soroll refl ecteix també l’escassa implantació, excepte en l’àmbit mu-
nicipal, d’una part de les políti ques de joventut en l’etapa anterior, en la qual 
certs nivells administrati us han recorregut a l’excés a “la retòrica de l’afi rma-
ció (cal fer) i a la pràcti ca de la negació (no es pot fer)” (Sánchez, 2010), re-
fl ecteix així mateix la falta de consciència social sobre el que suposa la seua 
desaparició en el conjunt de les políti ques publiques.

En este senti t, es pot denominar la nova etapa, de manera provisional i man-
cant un altre terme, com “postdemocràti ca”, per a refl ecti r que, encara que se 
suposa que es manté el sistema de la democràcia representati va, s’ha produït 
un canvi que afecta l’essència del sistema. Alhora el terme postdemocràcia 
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també pot signifi car que esta tercera etapa es correspon amb l’explosió d’una 
intensa “consciència cívica” que reivindica “una altra democràcia més real i 
representati va”, amb una forta presència juvenil i un cert lideratge dels agents 
que, almenys en l’últi ma dècada, havien protagonitzat les accions i els progra-
mes en matèria de políti ques de joventut. Potser per este moti u les reivindi-
cacions socials d’esta tercera etapa es corresponen amb els enunciats, més o 
menys retòrics, de les políti ques de joventut de l’etapa precedent.

La llarga etapa franquista (quasi 40 anys) implicava per a Espanya un lloc mar-
ginal en el context europeu, en la qual el nacionalcatolicisme escenifi cava 
l’últi m residu dels feixismes europeus. Les políti ques de joventut espanyoles 
eren també l’últi m residu de la lògica d’enquadrament i adhesió de la joven-
tut d’aquells règims políti cs. Amb posterioritat els trenta anys de l’etapa de la 
democràcia representati va ha suposat una normalització absoluta en la com-
paració els altres països europeus, amb una gran coincidència, especialment 
en l’àmbit local, de les accions de les políti ques de joventut (Quintana, 2011). 
No obstant això, l’èxit de la promoció de la parti cipació juvenil a Espanya obri 
nombroses incògnites al voltant de les característi ques que puguen arribar a 
adoptar les políti ques de joventut (i les mateixes reaccions juvenils) a Espan-
ya.

Un breu resum sinòpti c d’estes tres etapes apareix en la taula següent, en 
la qual s’inclou un joc de prioritats (formal, real, suposada i reclamada), el 
suport que ha facilitat el desenvolupament d’estes, la descripció dels agents 
promotors i dues variables, l’espai signifi cati u que va defi nir o defi neix la seua 
estèti ca i el conti ngut de gènere. Ambdues variables permeten visualitzar 
amb major detall cadascuna d’estes tres etapes.
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LES TRES ETAPES DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A ESPANYA

La presentació de les tres etapes és successiva, però cal interpretar-les segons 
la topologia dels anells borromeus (Comas, 2004), que permeten entendre 
superposicions etàries i una dialècti ca (molt diferent al model progressiu i 
positi u d’Hegel i Marx) en el qual la tercera etapa no és una mera síntesi o 
un  desenvolupament lògic de les etapes anteriors, sinó una combinació d’in-
novació i regressió, fruit tant de l’impacte estructural de l’etapa democràti ca 
com de les respostes fallides a les reclamacions (i propostes) de l’etapa de la 
dictadura franquista.

ETAPA FRANQUISME DEMOCRÀCIA 
REPRESENTATIVA 

POST-DEMOCRÀCIA

PRIORITAT 
FORMAL

Enquadrament i 
adhesió

Parti cipació Disciplina?

PRIORITAT 
REAL

Reproduir i reforçar 
el sistema de clases 
tradicionals

Retóriques políti ques 
i serveis a les 
persones jóvens

Reubicació de les 
persones jóvens en el 
sistema producti u

PRIORITAT 
SUPUESTA

Compromis ideològic Transició a la vida 
adulta

Producti vitat i empre-
nedurisme

PRIORITAT 
RECLAMADA

Més parti cipación Més recursos Més democràcia

SOPORT Compromís Insti -
tucional ecreixent i 
rebuig social creixent

Ampli consens social 
entorn de les retòri-
ques de joventut

Identi tat generacional i 
compromís individual

AGENTS Frente de Juventudes 
i Esglessia Catòlica

Organitzacions juve-
nils i Tècnics locals de 
joventut 

Nous moviments 
socials versus Sistema 
Financer Global

ESPAI SIGNIFI-
CATIU

Desfi lada i natura Barri i centre de 
joventut

Places i TICs

CONTINGUT 
DE GÈNERE

Desigualtat i 
subordinació

Liberació i reclamació Recomposició 
producti va
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2. DESCRIPCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT EN 
L’ETAPA DE LA DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA ................

La demanda social i políti ca central en el període franquista va ser la reclama-
ció del dret a la parti cipació, la qual cosa explica, almenys en part, el fet que 
la Consti tució Espanyola identi fi cara l’any 1978 les políti ques de joventut amb 
el concepte de “parti cipació de la joventut” (Goig i Nuñez, 2004). Però, una 
vegada consolidada la democràcia, la reclamació social de la parti cipació va 
perdre aire (ja que es va donar per descomptat que era un tema resolt) i va 
ser reemplaçada per la demanda de facilitar a les persones joves la transició 
cap a la vida adulta, una vida adulta que se suposava anava a ser millor que la 
de generacions anteriors.

La nova demanda social va produir un efecte inesperat: les políti ques de jo-
ventut es van converti r en un territori colonitzat per les retòriques políti ques, 
unes retòriques tan intenses que van arribar a ocupar un lloc preferent en 
els programes i els discursos electorals (Comas, 2008a). La idea que Espanya 
estava superant vells problemes i mancances, a través d’una estratègia radical 
de modernització, permeti a obviar alguns costos de les iniciati ves políti ques, 
perquè se suposava que este era el camí adequat per a aconseguir que les per-
sones joves s’emanciparen en les millors condicions possibles. Una emancipa-
ció que s’interpretava en termes de treball estable i ben pagat, un habitatge 
adequat en propietat i altres avantatges socials. La idea que les políti ques de 
joventut havien de ser políti ques de transició cap a la vida adulta va calar en 
l’imaginari social i es va transformar en l’ideal d’un “iti nerari estàndard” pel 
qual se suposava que havien de (i podien) transitar totes les persones joves 
per a viure una vida molt diferent de la dels seus pares i avis (Comas, 2011b). 

Les expectati ves mai no es van complir, en part perquè representaven desitjos 
quasi il·limitats, però, d’una altra banda, perquè, malgrat el creixement del 
PIB, Espanya era un país amb un nivell de renda inferior al d’aquells països eu-
ropeus amb els quals tractava de comparar-se i en relació amb la qüesti ó de 
l’emancipació de les persones joves es tractava de superar-los. En este senti t 
es va generar una dinàmica d’expectati ves (i esperances) poc d’acord amb la 
realitat espanyola.
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Com a conseqüència, els estudis de joventut de tot el període es caracteritza-
ran per un permanent to de reclamació cap als assoliments no aconseguits i 
fi ns i tot la simple anàlisi de les taules obti ngudes en les enquestes de joven-
tut es realitza, en molts casos, des de la perspecti va de “les difi cultats per a 
aconseguir un determinat objecti u”. 

Encara que és cert que Espanya va aconseguir notables millores socials, les 
expectati ves socials amb les persones joves no es van complir, en part perquè 
eren idealitzacions maximalistes, en part perquè requerien un nivell de PIB 
molt superior i en part perquè els mateixos canvis i assoliments socials s’inter-
ferien entre si. Així, per exemple les evidents millores educati ves (que a més 
la societat espanyola mai ha acabat de reconèixer) han introduït nous factors 
que “embullen” el procés d’emancipació perquè este ha sigut concebut des 
de paràmetres clàssics, un embull que opera contra els mateixos desitjos so-
cials d’una emancipació ordenada, disciplinada, primerenca i efi cient.

En este senti t convé recordar que les tres primeres vagues generals de la de-
mocràcia a Espanya van representar la perfecta plasmació d’esta paradoxa: 
van ser formalment convocades contra successius “plans d’ocupació juvenil” 
(que no eren altra cosa que desregularitzacions del mercat de treball, ben 
tí mides en comparació amb el que ha vingut després) i que després es van im-
plantar sense cap protesta. En realitat aquelles vagues generals tenien altres 
objecti us implícits (una part dels quals es van conquistar gràcies a la vaga), 
però els treballadors i les famílies es van senti r molt afectats, perquè algú 
tractava d’eliminar la fantasia d’una joventut que tenia el dret, i el deure, de 
viure en el món de “mai més”.

El desajustament entre possibilitats, desitjos i expectati ves es va resoldre, en 
la pràcti ca, des de tres estratègies complementàries. La primera es refereix a 
la creixent intensitat de les ja esmentades retòriques políti ques, expressades 
com “ara sí” o “nosaltres sí”, la qual cosa ha reforçat les expectati ves socials a 
través de l’enunciat del que “anaven a ser” les políti ques de joventut. De fet 
s’ha produït alhora una conti nua elevació de l’oferta electoral que s’ha asso-
ciat a una estabilitat bàsica (quan no una reducció) dels recursos desti nats a 
políti ques de joventut.
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La segona estratègia, que en la pràcti ca va operar a manera de justi fi cació de 
les promeses incomplides, va ser el recurs a la transversalitat de les políti ques 
de joventut, la qual cosa permeti a dil·luir les responsabilitats entre els agents 
socials i insti tucionals que no havien parti cipat en l’enunciat de les retòriques 
de joventut. Es tracta d’una estratègia electoral al marge del grau de viabilitat 
i efi ciència de la planifi cació transversal, la possible efi ciència de la qual ningú 
discuteix, però això res té a veure amb la seua funció exculpatòria i el fet que 
es promoga i propose però en la realitat no s’implemente.

La tercera estratègia es va situar en àmbits acadèmics i es va arti cular sobre 
el tí tol d’un conegut arti cle de Pierre Bourdieu per a expressar que no hi ha 
una categoria social anomenada “joventut”. No entre ací en el debat sobre 
esta qüesti ó, però he d’assenyalar que, davant la impossibilitat d’aconseguir 
les expectati ves que s’havien associat a la democràcia representati va (i a la 
perti nença a la Unió Europea), es va recórrer primer a les retòriques, quan 
estes es van esgotar es va recórrer a la transversalitat i quan esta va fallar (en 
general perquè no es va implantar) es va recórrer a afi rmar que “la joventut 
no existeix” i que els assoliments promesos, converti ts ja en fermes creences 
i en expectati ves molt interioritzades, només s’anaven a aconseguir a través 
d’unes adequades políti ques generals.

Però alhora existi en políti ques pròximes i reals dirigides a les persones joves, 
per a trobar-les cal traslladar-se als municipis i a les enti tats juvenils locals 
(Camacho, 2011; Montes, 2011; Cadiz i Cardona, 2011). Les políti ques de jo-
ventut democràti ques van irrompre a Espanya de la mà dels ajuntaments en 
plena fase de transició democràti ca i de fet es van converti r en un dels ins-
truments clau per a la democrati tzació del nostre país. Encara que amb el 
temps el relat de la transició espanyola es referisca a actors individuals i a la 
políti ca parlamentària, la veritat és que haurien d’atribuir-se almenys tanta 
rellevància als processos locals protagonitzats per persones joves que es van 
mobilitzar i van crear estructures als municipis i barris, que posteriorment es 
van converti r en iniciati ves de políti ques de joventut.

Els municipis no solament representen el lloc on es van implantar (i es van ex-
perimentar) les políti ques de joventut a Espanya, sinó el lloc en el qual se’ls va 
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proporcionar una adequada transcendència i en l’únic lloc en el qual han sub-
sisti t estes políti ques reals (Castaño i Zunkunegi, 2011). És veritat que cada 
vegada més residuals, més invisibles i més fóra de l’imaginari social, en una 
gran mesura perquè no podien competi r amb el gran relat que presentaven 
les retòriques de joventut còmodament instal·lades en altres àmbits insti tu-
cionals, parti cularment en el nivell autonòmic.

La implantació real de políti ques de joventut en l’àmbit local va suposar el 
desenvolupament d’almenys tres prioritats, la prioritat formal, és a dir la par-
ti cipació que havia sigut la prioritat reclamada durant el franquisme. La part 
més pròxima de la prioritat real, és a dir els serveis a les persones tan injuriats 
per les retòriques de joventut i fi nalment la reclamació de més recursos per 
a poder aconseguir de forma adequada els objecti us. També va suposar la 
conformació d’una cultura parti cipati va els agents de la qual més signifi cati us 
van ser les enti tats juvenils i els tècnics de joventut locals (Agudo i Alborna).

Què queda de tot això després de la desaparició de la major part d’estes ini-
ciati ves reals en l’etapa postdemocràti ca? Doncs, crec que moltes coses, però 
en este text em limitaré a avaluar-ne una: l’impuls de la parti cipació social a 
Espanya.

3. EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES JO
VES DURANT EL PERÍODE DEMOCRÀTIC ............................

3.1. Estereoti ps al voltant de la parti cipació social de les persones joves

En el conjunt d’Europa (i potser de manera molt singular a Espanya) la narra-
ció social estàndard sustenta un relat uniforme que explica que les joves ge-
neracions han anat perdent interés per la políti ca i per l’acció col·lecti va, que 
són molt pragmàti ques (com a sinònim d’egoistes) i que, com a conseqüència, 
són molt individualistes, insolidàries, no es comprometen i amb prou faenes 
parti cipen en les organitzacions de la societat civil. Els investi gadors més aves-
ats tracten de mati sar que este desinterés es refereix a les formes tradicionals 
de parti cipació i que en compensació han aparegut noves maneres de parti ci-
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par encara que lligades a interessos més concrets, més personals i específi cs 
i fi ns i tot espuris.

En els últi ms anys, en parti cular després de la reacció de la joventut europea 
contra la guerra de l’Iraq, alguns autors també han afegit al relat la idea que 
“les persones joves parti cipen en esdeveniments d’impacte però no en els 
processos profunds”. L’acció col·lecti va sembla així un assumpte exclusiu dels 
adults, que serien els únics que sosti ndrien els avanços socials que tant ens ha 
cost aconseguir en el passat.

En alguns casos s’aporten dades empíriques sobre este suposat grau de des-
interés pel col·lecti u, com pot ser el nombre de persones joves que parti cipen 
en associacions, la parti cipació electoral, l’interès per la políti ca, que en ge-
neral es mesura amb escales lickert, el grau de parti cipació de determinades 
accions col·lecti ves, així com altres indicadors similars. La veritat és que en 
quasi tots els casos els resultats obti nguts amb qualsevol d’estos serveixen 
per a reforçar la idea que les persones joves es mostren apàti ques en relació 
amb estes qüesti ons. Les dades són quasi sempre les correctes, però alhora 
són molt enganyoses, perquè per a fer afi rmacions comparati ves es requereix 
uti litzar sèries cronològiques relati ves a col·lecti us molt ben delimitats i equi-
valents.

Mentre no fem comparacions a parti r de sèries cronològiques no podem afi r-
mar que l’actual joventut està menys interessada en el col·lecti u i en la parti -
cipació social, simplement perquè en determinats indicadors llança resultats 
inferiors als de l’actual població adulta. És a dir, són afi rmacions que no es 
poden fer sense oferir les dades referides a la sèrie històrica que refl ecteix 
l’evolució d’estos paràmetres en el mateix àmbit juvenil. Expressat de manera 
més simple, no es pot establir que l’interés de les persones joves per la parti -
cipació social ha decaigut perquè és inferior al que manifesten els seus pares, 
sinó que cal comparar-lo amb l’interés que mostraven els seus pares i mares 
quan eren joves.

A més, els procediments per a parti cipar canvien amb el temps. Així un tret 
essencial de la parti cipació és la comunicació. En el passat la comunicació 
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era una tasca costosa i quasi impossible, ja que per a oferir informació sense 
fi ltres insti tucionals i al marge dels MCS, es requeria imprimir documents per 
mitjans artesanals, mentre que en l’actualitat qualsevol pot produir textos (o 
informacions sobre altres suports) que siguen accessibles per a una infi nita 
quanti tat de lectors/receptors. Per tant mantenir una línia d’informació uti lit-
zant les TIC és, en termes de parti cipació, l’equivalent històric a mantenir, en 
uns altres temps, una impremta clandesti na. Menys heroic potser, però sens 
dubte bastant més efi cient, encara que en tots dos casos hauria de ser consi-
derat parti cipació social.

L’argument que “les persones joves són menys acti ves socialment perquè ho 
són menys que les adultes, en els termes en els quals estos últi ms defi neixen 
què és i què no és acti visme social”, és tan fal·laç que sens dubte només 
pot interpretar-se com un intent, molt primari, de manipular la realitat. Ja 
que només és possible avaluar l’evolució del grau de parti cipació social d’un 
col·lecti u etari comparant les sèries històriques que arrepleguen les dades co-
rresponents a “comportaments i acti tuds” equivalents, per què no es realitza 
quasi mai esta comparació? Doncs perquè llavors les dades obti ngudes posen 
en evidència que l’actual generació de persones joves, tant a Espanya com en 
la resta de la UE, és la més interessada per l’acció col·lecti va, la més parti cipa-
ti va i acti va de la nostra història recent. Fins i tot és la més interessada per la 
políti ca i, sens dubte, la més moti vada cap a l’assoliment de transformacions 
socials, la qual cosa desmenteix la narració estàndard d’una joventut desmo-
ti vada, passiva, apàti ca, indolent i egoista.

3.2. Els orígens del relat: El discurs sobre la parti cipació juvenil en la transició 
democràti ca i la dècada dels anys huitanta

L’aproximació empírica i la sistemati tzació de les recerques i els documents 
insti tucionals sobre la parti cipació de les persones joves en la dècada dels 
anys setanta i primera meitat dels anys huitanta del segle XX, que he fet en 
els últi ms anys (Comas, 2005; Comas, 2008a; Comas 2009a), m’ha permès 
reconstruir una imatge una mica diferent de l’estereoti p de la suposada etapa 
d’“acti visme juvenil” al voltant de la transició democràti ca.
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En primer lloc, en aquell període històric, les persones joves socialment acti -
ves i parti cipati ves eren una minoria. Quasi totes elles estudiants universitaris 
en un moment en el qual el percentatge dels mateixos era molt baix (menys 
del 5% dels joves de 18 a 24 anys en el curs 1976/1977). L’any 1973 les xifres 
d’interés per la políti ca eren inferiors al 6% i els que opinaven que era millor 
acceptar la tutela insti tucional que reivindicar els drets individuals represen-
taven quasi el 60% (Aguinaga i Comas, 2008). Una generació l’absoluta passi-
vitat de la qual només es compensava a través de xicotets grups juvenils molt 
acti us i compromesos. Uns grups a la costa dels quals es va construir el mite 
de l’acti visme juvenil en la transició democràti ca.

Un mite que va adquirir un gran protagonisme quan en la primera meitat dels 
anys huitanta els mitjans de comunicació van començar a difondre el relat 
d’una nova generació (que va rebre diversos noms des de “nuevos pijos” fi ns 
a “Generació X” passant per “passoti sme”) cada vegada menys interessada 
per l’acció col·lecti va. Este relat no solament contribueix a impulsar la imatge 
de la suposada passivitat de la “nova generació” sinó que va contribuir, potser 
més que qualsevol altre factor, a facilitar la miti fi cació del suposat acti visme 
d’una generació anterior, a pesar que les dades empíriques desdeien tota esta 
narració. 

Per què va emergir este relat? És el que tractaré d’explicar en este text, però 
podem avançar que, d’una banda, la transició democràti ca va requerir una 
poderosa imatge cultural de mobilització social, però una vegada implantada 
la democràcia tal imatge ja no era necessària, perquè, almenys des de la pers-
pecti va insti tucional, el canvi ja s’havia produït.

A més, en el seu ja clàssic manual sobre els moviments socials Donatella della 
Porta i Mario Diani expliquen com a molts moviments socials han ti ngut, a 
parti r de la dècada dels anys seixanta del segle XX, un fort component cultural 
que a més implica un cert esti l de vida i l’adopció d’una identi tat personal que 
reforça el compromís personal amb l’acció col·lecti va, cosa que ha contribuït 
a augmentar l’efi ciència d’estos moviments socials que, en general, han si-
gut molt minoritaris. Sorgeix així la narració identi tària d’assoliments heroics, 
com poden ser la conquesta de la democràcia a Espanya i el mateix accés dels 
espanyols a l’oportunitat de la parti cipació social.
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Però, també expliquen tots dos autors, a parti r d’exemples històrics ben do-
cumentats, que l’assoliment de l’objecti u suposa el desmantellament del ma-
teix moviment social, en una gran mesura per la seua mateixa lògica cultural, 
perquè, si ja tenim una Consti tució, per què necessitem conti nuar lluitant per 
les llibertats democràti ques? En este moment la noció d’una joventut acti va i 
moti vada per l’acció col·lecti va ha de reemplaçar-se per la idea d’una joventut 
que ha de limitar-se a uti litzar el marc de la nova estructura políti ca (social, 
econòmica i cultural) per a marcar-se de manera pragmàti ca altres objecti us 
més personals (Della Porta i Diani, 2006). Encara que això no siga cert és el 
que “cal dir”, perquè és l’opció “políti cament correcta” en termes mediàti cs.

3.3. Una pregunta sense resposta que va donar origen a un programa de re-
cerca

És possible un relat alternati u? És possible denunciar el relat estàndard sobre 
la progressiva falta d’interès de les persones joves en l’acció col·lecti va com 
una fal·làcia i un mite? Doncs sí, és perfectament possible si uti litzem les fonts 
de dades empíriques que conformen les sèries històriques.

Però per a obtenir les dades signifi cati ves hem de fer-nos les preguntes ade-
quades. Formular estes preguntes és més complicat, perquè és més fàcil reco-
néixer les respostes que interessar-se pel seu gènesi. En este cas la pregunta 
es va poder formular a conseqüència d’una casualitat i com a resultat d’una 
recerca amb objecti us que poc tenien a veure amb la qüesti ó de la parti cipa-
ció, ja que es tractava d’establir com era la imatge que tenien els adults espan-
yols sobre l’adolescència i la joventut al nostre país i en parti cular sobre els 
seus propis fi lls i fi lles (Aguinaga i Comas, 1991). L’eix argumental del treball, 
la metodologia del qual incloïa una enquesta d’àmbit nacional i a població ge-
neral, combinada amb grups de discussió, es referia al debat sobre si el retard 
experimentat per l’edat d’emancipació en la dècada dels anys huitanta tenia a 
veure amb la idea que els pares/mares tractaven de retenir els seus fi lls o que 
retardaven que “se n’anaren de casa” per les raons que foren.

En aquell estudi pioner, van aparéixer, de manera inesperada, una sèrie d’ac-
ti tuds entre els adults, en parti cular les mares i pares dels menors d’edat, que 
manifestaven la seua preocupació per “l’excés d’acti visme social” (i els valors 
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associats), dels seus fi lls. En plena etapa històrica del que llavors es deia “pas-
soti sme”, ens va cridar l’atenció que, entre els “perills” que més preocupaven 
als adults amb fi lls menors d’edat, el compromís social fóra considerat “un 
risc” i que per això s’intentava socialitzar els fi lls en el rebuig a la parti cipa-
ció i a l’acció col·lecti va (és a dir, “no et fi ques en embolics”). Un risc que es 
considerava quasi tan transcendent com “les drogues” (el major risc segons 
estos mateixos adults) i els embarassos no desitjats (encara que només per a 
les xiques).

Els tres ti pus de riscos es vinculaven a “les males companyies” i es considera-
ven com a tals perquè “implicaven o podien implicar una ruptura en el procés 
de socialització”, és a dir, impedien que les persones joves aconseguiran un 
grau d’integració social (treball i nova família) “normal” i conduïen cap a llocs 
“indesitjables”. Es podia entendre este temor davant les drogues, però per 
què amb la parti cipació social i l’acti visme col·lecti u? A més, aconseguia esta 
pressió parental desmoti var l’interés de les persones joves per l’acció col·lec-
ti va? Una pregunta, la resposta de la qual va donar lloc a un prolongat pro-
grama de recerca, els resultats de la qual es presentaran de manera sintèti ca 
i molt resumida en els epígrafs següents.

3.4. Dades empíriques i reaccions insti tucionals

Els primers treballs que van mesurar les acti tuds i els comportaments de les 
persones joves en relació amb el seu interés pel col·lecti u i en el context de la 
pressió parental (Comas, 1994; Aguinaga i Comas, 1997; Comas et al., 2003), 
van constatar, potser com una reacció davant les estratègies desmobilitzado-
res dels adults, que el compromís cívic, l’interés per la políti ca i l’acció col·lec-
ti va, de les persones joves s’incrementava de manera lenta però contí nua. Per 
tant els arguments parentals, mediàti cs i socials contra el compromís social i 
la despoliti tzació de les persones joves no produïen els efectes desitjats.

Alhora, quan es donaven a conéixer algun d’estes dades, es produïen reac-
cions mediàti ques de rebot i en ocasions tergiversació, amb asseveracions del 
ti pus “és ben sabut que els joves no estan interessats pel col·lecti u”, encara 
que sense aportar cap dada empírica que rebatera les conclusions d’este tre-
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balls. Aquella reacció va orientar els treballs següents sobre dos eixos, d’una 
banda, conti nuar l’estudi de l’evolució de l’acti visme de les persones joves, 
però, de l’altra, cap a les raons que explicaven la negació (i el rebuig de la resta 
de la societat i els mitjans de comunicació) de la transformación social que 
s’estava produint.

Per este moti u, les dues recerques empíriques més destacades, que he rea-
litzat sobre l’evolució de l’acti visme juvenil, han sigut, d’una banda (Comas, 
2005), l’anàlisi de la tensió produïda entre el desig de les persones joves per 
a accedir a l’aprenentatge social i les barreres estructurals que tracten d’evi-
tar-ho, en parti cular mitjançant formes per a evitar l’adscripció de les perso-
nes joves a organitzacions cíviques, unes troballes que van obrir el camí cap a 
altres recerques que se citen més avant.

 De l’altra, la segona recerca es refereix a l’anàlisi de l’evolució de la parti ci-
pació electoral de les persones joves a Espanya (Comas, 2009a), que s’inicia, 
desdient tots els mites sobre “l’acti visme de la transició”, amb una parti ci-
pació molt inferior a la dels adults en les primeres eleccions de la transició 
democràti ca (1978 i 1982), fi ns a situar-se per damunt de la mitjana global de 
parti cipació electoral a parti r de les eleccions generals de 2004, encara que 
tant en la convocatòria de les autonòmiques com les generals de l’any 2011 
el vot jove s’ha situat en una mitjana de 3,8 punts per sota de la parti cipació 
global (CIS/I-2915/2011). En este cas la major abstenció de les persones joves 
pot interpretar-se, en una gran mesura, com l’“impacte políti c” de la crida a 
l’abstenció del moviment del 15M, que ha comptat amb una evident empre-
mta juvenil i que, refl ecteix per si mateixa, una posició políti ca autònoma de 
les persones joves que parti cipaven en el moviment.

En tots dos casos es tracta respecti vament d’un desig i d’una evolució en la 
conformació de la qual el sistema educati u ha ti ngut un paper essencial com 
a promotor d’un model de cultura democràti ca, enfrontant-se i oposant-se 
als discursos familiars, administrati us i mediàti cs. Un paper i una acti tud que 
inclouen, per exemple, una part essencial dels components de la cultura de 
la prevenció i que, en una gran mesura, podem atribuir a la consciència cívica 
personal de moltes professores i professors, més que a la iniciati va del sistema 
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i les insti tucions educati ves (Marti non, 2011), les quals s’han vist orientades, 
de manera creixent i amb cada successiva reforma, a tractar de substi tuir la 
cultura de la parti cipació (i el model de l’equitat social) per una vaga promesa 
d’efi ciència tècnica i competència laboral, que, vist el que està ocorrent, no 
ha servit per a res.

3.5. Les nocions de “generació premeditada” i “fi lls tresor”. La lògica de la 
bambolla parental

A més, les citades recerques empíriques es van combinar amb les primeres 
aproximacions teòriques, sustentades sobre el concepte de “generació” (Co-
mas, 2004) com un grup d’edat condicionat per elements estructurals que 
produeixen una identi tat no necessàriament vinculada a estos mateixos com-
ponents estructurals. En la refl exió teòrica també va resultar molt evident 
que l’element estructural més rellevant es referia a la qüesti ó dels canvis de-
mogràfi cs i en parti cular la “planifi cació de la fecunditat” per a entendre la 
nova acti tud dels adults (Aguinaga i Comas, 2006). Finalment, un tercer ele-
ment conceptual i teòric té relació amb l’ús de les TIC com a mecanisme de 
resistència i espai autònom que facilita la pràcti ca i l’expansió de les acti tuds 
socialment proacti ves de les persones joves (Comas, 2007).

Estes tres nocions, és a dir “generació”, “planifi cació familiar” i rol de les TIC, 
conformen el concepte de “generació premeditada”, el qual tracta de refl ecti r 
que la caiguda de les taxes de fecunditat a parti r de l’any 1978 ha donat lloc a 
la transformació de la piràmide edats en un rombe d’edats, en el qual la major 
part de famílies tenen un fi ll únic (o a tot esti rar dos), la qual cosa al seu torn 
ha suposat la implantació d’una radical “cultura familiar de la protecció” (que 
inclou determinades compensacions però també un alt grau de submissió per 
part de descendents) i que també explica les característi ques identi tàries de 
la generació d’estos “fi lls tresor”.

Un concepte que, a més, ens obri el camí per a interpretar noves paradoxes 
com el fet que la generació premeditada ha sigut socialitzada en la idea del re-
buig a l’acti visme social, però alhora la seua condició identi tària de fi lls tresor 
als quals no se’ls nega quasi res, ha obert la porta (en parti cular la porta tec-
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nològica) al desig i a l’interés per l’àmbit cívic, col·lecti u i políti c. Si a més en la 
trajectòria personal apareix la fi gura del docent capaç de moti var l’interès cap 
al compromís cívic, el fi ll tresor es rebel·la i transgredeix la norma social de la 
passivitat i passa a converti r-se en un militant social (Frank, 1997).

3.6. Algunes troballes crucials

Les aportacions empíriques i teòriques van confl uir en un nou text de síntesi 
que arreplegava totes estes troballes (Aguinaga i Comas, 2008), el qual, pot-
ser pel suport en el qual va ser publicat, va marcar un canvi de tendència en 
les refl exions i recerques d’altres autors, que van començar a reconsiderar 
que la parti cipació social i l’interés per l’àmbit col·lecti u de les persones joves 
potser estava augmentant en comptes de disminuir. Esta tendència ha acon-
seguit una certa unanimitat (encara que mati sada) a parti r de l’eclosió del 
moviment del 15M, per la qual cosa la idea de l’increment de la parti cipació 
ja no se sosté solament sobre un programa de recerca molt personal, de ma-
nera que una part important dels estudis de joventut relati us a parti cipació ja 
assumeixen la visió paradigmàti ca de “una generació socialment molt acti va” 
(Funes, 2009; Benedicto, 2011).

En el context d’esta nova sensibilitat es va poder realitzar una nova recerca 
empírica molt centrada en la qüesti ó del rebuig adult a la parti cipació i l’acti -
visme juvenil: la proposta era analitzar com es desenvolupava el procés mu-
nicipal d’implantació dels pressupostos parti cipati us a Espanya, per a tractar 
d’interpretar el discurs explícit que afi rma que “els joves no volen formar part 
d’este moviment”. Es van uti litzar tècniques quanti tati ves i qualitati ves, inclo-
sa l’observació parti cipant, per a poder visualitzar de manera detallada una 
sèrie d’estratègies, en ocasions molt descarades, que tracten d’evitar que les 
persones joves acudisquen i formen part de les assemblees locals que prenen 
acords sobre la distribució de la despesa municipal.

L’observació de les estratègies dels adults (de manera molt concreta les in-
tervencions dels dirigents de les associacions veïnals) i les insti tucions muni-
cipals (a través dels càrrecs públics però també dels tècnics municipals), em 
va permetre entendre com es consensuava una agenda de prioritats, que les 



Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana

48

@apjcv #mapapjcv

demandes (o fi ns i tot les meres opinions) de les persones joves amenaçaven 
de trastocar.

La recerca va mostrar que les insti tucions municipals i els ciutadans adults 
tenien una determinada visió (més o menys consensuada) del futur de cada 
ciutat, i interpretaven que la “parti cipació ciutadana” atorgava un plus de le-
giti mitat a esta visió del futur (que en general s’identi fi cava amb la “moder-
nització” urbana). Amb freqüència la joventut parti cipant tractava de modi-
fi car l’agenda (el consens) i això no podia consenti r-se, perquè la prioritat de 
tots era la rehabilitació i la modernització com a sinònims de benestar social. 
S’al·legava fi ns i tot que les actuals persones joves no havien viscut les pe-
núries del passat, que encara es manifestava de manera residual a manera 
de residus de la vella deterioració urbana, i per eixe moti u “no entenien” la 
prioritat urbanísti ca. Per este moti u i per a evitar el confl icte se’ls excloïa dels 
processos de parti cipació.

Tots els elements reapareixen en un treball encara no conclòs sobre volun-
tariat social a Espanya, ja que en la major part dels treballs empírics sobre 
voluntariat s’uti litza un defi nició de voluntariat, en ocasions més implícita que 
explicita, que exclou una part substancial de les acti vitats de voluntariat que 
realitza la joventut (per exemple el voluntariat tecnològic), al mateix temps 
que altres acti vitats, especialment les relacionades amb l’oci, que realitzen els 
adults (i en parti cular els jubilats i majors de 65 anys), si reben la consideren 
de voluntariat. La mateixa oposició dels termes “voluntariat” i “joventut” res-
pon a una estratègia teòrica que s’ha posat en evidència a través de diverses 
recerques (Diversos Autors, 2011; Salamon, 1999; Ruiz Olabuenaga, 2006), 
que tracta d’evitar com siga una noció innovadora o progressista del concepte 
de voluntariat, per a mantenir la seua imatge social associada a la benefi cèn-
cia clàssica. 

Així la Plataforma del Voluntariat en el seu recent “diagnòsti c sobre el volun-
tariat” presenta una sèrie d’exemples que estableixen una clara diferenciació 
entre les “acti vitats de les persones adultes” i les “acti vitats de les persones 
joves”, i mentre que quasi totes les acti vitats dels primers són qualifi cades de 
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voluntariat les que protagonitzen les persones joves s’assignen a altres cate-
gories. És més, la major part d’acti vitats adultes que impliquen “algun ti pus 
de solidaritat informal” amb familiars, amics i veïns, es considera que haurien 
de ser identi fi cades com a “voluntariat”, en una gran mesura perquè “són soli-
dàries, ajuden a millorar la vida i el món, contribuint a reivindicar una societat 
més justa”. En este senti t s’afi rma que si una associació de veïns gesti ona un 
local de barri (amb el seu bar, la seua música i altres acti vitats d’oci) aquells 
que col·laboren en la seua organització són “solidaris”. Imaginem per un mo-
ment les protestes que s’anaven a produir si també anomenem “voluntaris i 
solidaris” els joves que gesti onen un local col·lecti u d’oci de cap de setmana, 
cosa molt habitual en certs territoris, per als adolescents del mateix barri. 
Potser no ho són ni els uns ni els altres o potser ho són tots dos, però el que 
no s’hauria d’assumir és que, fent el mateix, els membres de l’associació de 
veïns es considera que realitzen “acti vitat social” mentre que els adolescents 
són “promotors del vici” (Observatori del Voluntariat, 2010). 

3.7. El cas emblemàti c de la joventut asturiana

El programa de recerca que esti c descrivint inclou un estudi de la joventut 
asturiana (amb dades de l’any 2008 però publicat en 2009) que representa un 
estudi de cas empíric en el qual es plasma d’una manera integral el conjunt 
del programa de recerca que esti c descrivint, ja que s’hi sinteti tzen totes les 
troballes prèvies del conjunt del recerques citades. Es tracta d’un treball molt 
extens sobre la “generació premeditada” (Astúries i en aquell moment repre-
senta el 100% dels joves), que mostra que la joventut asturiana és més acti va 
i parti cipati va en el social i està més imbuïda de valors col·lecti us que en la 
resta de les comunitats autònomes. Així mateix manté acti tuds més progres-
sistes i obertes que el conjunt de la joventut espanyola, excepte pel que fa a 
igualtat de gènere. A més és la millor formada, la més disciplinada en els seus 
estudis i la que ofereix menors taxes de fracàs escolar, fi ns al punt d’oferir in-
dicadors superiors a la mitjana europea. Però alhora és la que ha de suportar 
amb una major intensitat el rebuig als seus desitjos de parti cipació i fi ns i tot 
per a poder treballar ha d’abandonar (des de l’inici de la dècada passada) la 
regió.
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L’extensa anàlisi sobre la joventut asturiana ha permés mostrar amb especial 
claredat que al Principat les generacions adultes actuen com “una barrera i 
un tap” especialment efecti us, fi ns al punt d’aconseguir invisibilitzar la major 
part dels problemes actuals i reals de la joventut asturiana. O millor dit, in-
visibilitzar tots els problemes que no passen pel fi ltre dels adults. Perquè el 
fi ltre adult actua com un descriptor que compensa la suposada incapacitat 
dels mateixos joves. Els adults asturians són incapaços d’entendre que la vella 
imatge d’un “passat heroic” no té cap valor enfront de la necessitat de crear 
oportunitats per a l’actual joventut asturiana (Comas, 2009c). El fet que estes 
troballes siguen el resultat d’un treball empíric, amb les preguntes adequa-
des, sembla haver molestat molt. Potser perquè és especialment cert.

Alhora l’estudi posa en evidència que els adults (i la pròpia joventut asturiana) 
consideren que les persones joves són molt poc acti ves i molt poc parti cipa-
ti ves, que opten per accions fragmentàries (per esdeveniments) enfront del 
suposat model de “parti cipació organitzada i sistemàti ca” que se suposa que 
caracteritza als adults (o que se suposa els proporciona una identi tat col•lec-
ti va en l’època míti ca de les “grans lluites” i reivindicacions), a més, també su-
posa que mentre la parti cipació adulta refl ecteix un esti l de vida (i per tant un 
compromís) en la perspecti va de Della Porta i Dani, en el cas de les persones 
joves es produeix “una dissociació entre la vida i la parti cipació”. La qual cosa 
és cert si comparem els esti ls de vida dels adults i les formes de parti cipació 
de la joventut, però una absoluta menti da si comparem els esti ls de vida de 
les persones joves i les seues pròpies formes de parti cipació.

3.8. Poden trencar les persones joves este cercle? El nou rol de la cultura de 
les TIC

Finalment el programa de recerca ha aportat l’any 2011 dues noves refl exions 
que sistemati tzen dades empíriques, la primera (Comas, 2011a) analitza com 
l’alt grau d’immersió de les persones joves en les TIC s’explica, almenys en 
part, com una estratègia per a projectar el seu desig de parti cipació social i la 
segona proposa unes políti ques públiques que reconsideren l’efervescència 
parti cipati va, uti litzant de mnera positi va el nou i intens impuls cap a l’acció 
col·lecti va de les persones joves (Comas, 2011b). 
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No hi ha dubte que les TIC han pertorbat de manera exponencial l’statu quo 
de la parti cipació, amplien l’espectre de la informació, la comunicació, la 
memòria i, per descomptat, la dinàmica de la vida políti ca (Penemberg, 2009; 
Fumero i Espiritusanto, 2012). Eliminen les formes tradicionals de control ins-
ti tucional (inclosa la familiar) i obrin el camí cap a noves maneres d’experi-
mentar la parti cipació, en un context en el qual, d’entrada o almenys en una 
primera fase, tot s’esquartera. Es qüesti onen les jerarquies i després de tres 
decennis de bloqueig a la parti cipació social de les persones joves s’obri la 
possibilitat d’una nova cultura de la parti cipació en la qual caben, de nou, 
iniciati ves similars a la “cultura de la prevenció” dels anys setanta.

Però alhora les mateixes TIC també ofereixen noves oportunitats per a la “sú-
pervigilància” social, perquè permeten recompondre els procediments de 
control i noves insti tucions reemplacen les que ja no són efi caces (Bonnelly, 
2010). A manera d’exemple, algunes nocions com la de “prevenció” es jerar-
quitzen i adquireixen noves formes de legiti mitat sota la cobertura del “siste-
ma de l’evidència” (Comas, 2012). La qual cosa permet imaginar una repro-
ducció ampliada (i més efi cient) dels mecanismes de control social, incloent-hi 
el bloqueig de la parti cipació social en general i de les persones joves en par-
ti cular. Òbviament este procés també és un temps per a les oportunitats, per 
a reemplaçar les anti gues elits emparades en la verti calitat i substi tuir-les pel 
“mèrit de la fl exibilitat i l’agilitat” i per formes de emprenedoria generalitzada 
en els quals només una minoria aconsegueix l’èxit encara que amb premis 
“d’un valor mai imaginat” que estrenyen la base de les elits socials, fent, al-
menys per a alguns, més desitjable formar-ne part.

3.9. Per què ha ti ngut tant èxit la promoció de la parti cipació durant el perío-
de democràti c?

El relat alternati u sobre l’evolució de la parti cipació juvenil a Espanya durant 
el període de la democràcia representati va, fundat tant en resultats empírics 
com en una concepció racional del “conti ngut i signifi cat de la parti cipació”, 
està quasi tancat, però falta per respondre una pregunta clau: com i per què 
ha ocorregut això? Com és possible que s’haja produït esta transformació so-
cial, esta forta immersió cap als valors col·lecti us, quan se suposava que tot 
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o quasi tot operava en contra? Com és possible que les persones joves hagen 
evolucionat cap als valors del col·lecti u quan quasi tots els investi gadors apos-
taven pel creixement de l’individualisme?

La primera i més rellevant resposta a estes preguntes es resumeix en una 
altra: de veritat era això el que estava ocorrent o es tractava millor dit d’una 
projecció ideològica interessada? Crec que en realitat ha sigut el segon. És 
el resultat obti ngut per la projecció cultural d’uns adults que han tractat de 
“construir” una societat millor, però a la mesura de les seues pròpies expec-
tati ves i il·lusions juvenils, és a dir, les il·lusions socials dels últi ms moments 
del franquisme i la transició políti ca. Però en la pràcti ca esta construcció ha 
presentat algunes difi cultats, que en part podem atribuir a la falta de concre-
ció de les propostes, en part a la creixent la passivitat de la mateixa societat 
espanyola, quan va suposar que n’hi havia prou engegant la locomotora de la 
democràcia representati va. Però també a altres fenòmens externs, com per 
exemple l’expansió del capitalisme fi nancer global, que des de principis de la 
dècada dels anys noranta està intervenint sobre les possibles estratègies i els 
objecti us de les políti ques econòmiques dels estats nacionals.

Així, amb massa freqüència, estes difi cultats s’han negat i s’ha recorregut a 
atribuir, de manera còmoda i equivocada, “la culpa del retrocés” a l’acti tud de 
les mateixes generacions joves, que no semblaven comprendre la proposta i a 
més eren molt poc proacti ves a l’hora d’impulsar-la. Per a uti litzar este argu-
ment es requeria una determinada imatge, molt estereoti pada, de les perso-
nes joves. Una imatge que poguera confi rmar el relat sobre l’individualisme, 
sobre el desinterès pel col·lecti u, sobre el materialisme i l’egoisme i sobre al-
tres característi ques negati ves de la “generació premeditada”. Per tant, l’evo-
lució de la taxa de parti cipació de les persones joves no consti tueix un resultat 
inesperat, sinó simplement el refl ex d’una realitat que no apareixia com a tal, 
ja que era, de manera contí nua, presentada a través de l’agenda mediàti ca.

Però això no explica com és que s’ha incrementat la posició favorable als va-
lors del col·lecti u en la joventut espanyola, ja que este argument es limita 
a exposar les causes per les quals ha passat inadverti t i ha sigut negat. No 
esti c en condicions d’oferir una resposta completa a esta qüesti ó, però sí de 
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sistemati tzar certs components dels quals ja s’han oferit algunes pistes en els 
apartats anteriors.

En primer lloc apareix la infl uència del sistema educati u públic i en parti cular 
la implicació d’un professorat molt compromés amb la difusió de conti nguts, 
però també de valors com ara la tolerància, la solidaritat, la salut, la trans-
parència i el rebuig a les conductes incíviques. La societat espanyola en l’eta-
pa de la democràcia representati va ha protagonitzat, a més, un salt espec-
tacular ja que parti nt d’altes taxes d’analfabeti sme (absolut o funcional) ha 
aconseguit, en poc més de quaranta anys, estàndards de país desenvolupat. 
Esta transformació ha introduït canvis profunds en el sistema d’estrati fi cació, 
fet que és viscut amb creixent alarma pels sectors socials més tradicionals. Un 
exemple d’esta alarma el consti tueix la “lectura mediàti ca” dels resultats de 
l’Informe PISA, millors que els de la majoria de països del nostre entorn, que 
no obstant això són, tots els anys, difosos selecti vament i acompanyats de ter-
mes com ara “fracàs” i “necessitat de reforma”. No obstant això, les genera-
cions educades en l’etapa de la democràcia representati va mostren un perfi l 
de compromís amb el col·lecti u, que almenys en part, pot i deu atribuir-se a la 
infl uència del sistema educati u.

En segon lloc, alguna cosa similar es pot dir dels programes i serveis de joven-
tut municipals, encara que en este cas la infl uència s’ha limitat a un segment, 
més o menys ampli de persones joves segons el municipi i els protagonistes 
han sigut els tècnics de joventut. En este senti t, la infl uència ha sigut menys 
general però més intensa, la qual cosa explica la relació que apareix entre l’ac-
ti visme (una acti tud parti cipati va i una identi fi cació amb els valors col·lecti us) 
juvenil i l’experiència prèvia en els àmbits locals de joventut.

En tercer lloc, cal destacar l’oportunitat que han suposat les TIC com a espai 
per al desenvolupament autònom d’una cultura juvenil al marge dels discur-
sos socials i insti tucionals que marcaven l’“iti nerari obligatori per a una eman-
cipació predefi nida”. Una oportunitat que s’escenifi ca sobre el rebuig social 
al suposat ús compulsiu, quan no addicti u, de les TIC, que s’atribueix a les 
persones joves.
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En quart lloc, cal considerar la reacció provocada pel mateix malestar de les 
persones joves, que s’han vist obligades a construir els seus propis relats en-
front dels conti nus missatges de doble vincle que els afecten. Entre les retòri-
ques opti mistes i el pessimisme sobre el futur de les noves generacions, entre 
l’apel·lació al necessari acti visme juvenil i el rebuig a qualsevol acció empresa 
pels mateixos joves.

És a dir, la democràcia representati va i algunes de les seues políti ques públi-
ques han sigut sens dubte insufi cients, però alhora han aconseguit arribar, en-
cara que siga de manera inesperada, algun dels objecti us que es van plantejar 
en la transició políti ca fa unes dècades. Potser per este moti u l’agenda de 
l’etapa postdemocràti ca es planteja, de manera prioritària, eliminar o reduir 
la infl uència i l’impacte sobre les persones joves d’estes políti ques públiques.

4. COM ENCAIXARÀ L’INESPERAT ÈXIT DE LA PARTICIPA
CIÓ JUVENIL EN L’ETAPA POSTDEMOCRÀTICA? ................. 

No és fàcil contestar esta pregunta quan encara no sabem molt bé quins són 
els components que caracteritzaran l’etapa postdemocràti ca. Si sabem que les 
políti ques públiques s’estan arti culant (i s’arti cularan de manera encara més 
clara en el futur) com a resultat de la “intervenció” i les exigències d’agents no 
democràti cs. Els processos electorals ja no triaran els qui prendran les deci-
sions, sinó només els qui gesti onaran les decisions preses pels agents aliens a 
l’escruti ni públic. La pregunta, llavors, és si permetran les societats democrà-
ti ques que això ocórrega? L’anomenada “doctrina del xoc”, de Naomi Kleim, 
sosté que, almenys fi ns ara, això no ha sigut possible, perquè l’aliança entre 
autoritarisme políti c i neoliberalisme econòmic ha guanyat totes les batalles, 
des de Xile a la Xina, passant per quasi totes les dictadures o pseudodemocrà-
cies com ara Rússia.

Però què pot ocórrer en una societat amb nivells inèdits d’implicació, de com-
promís amb el col·lecti u i de parti cipació juvenil? No és fàcil dir-ho, ara com 
ara el que més podem fer és tenir clar els qui són els actors socials i els agents 
insti tucionals que protagonitzaran el nou període històric i aportar, així, ele-
ments per a comprendre la sociogènesi d’un nou confl icte social.
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