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L’objectiu final d’aquest Informe que presentem és articular una proposta 
de polítiques de joventut per al segle XXI a partir del coneixement de les 
transformacions i dels canvis que s’han produït en els àmbits social, cultural, polític, 
econòmic i axiològic en el món juvenil. Aquest Informe està pensat per a la ciutat de 
Barcelona, encara que, en molts aspectes, pot ser útil per a altres entorns urbans de 
l’Europa meridional. 

No pretenem elaborar un diagnòstic 
detallat d’aquestes mutacions que 
estan tenint lloc en el present, perquè 
una anàlisi d’aquestes caracterís-
tiques ocuparia molt més espai del 
que és desitjable en aquest Informe. 
Entenem que els canvis que s’estan 
produint en totes les esferes de la vida 
pública tenen un abast global i que, 
directament o indirectament, afecten 
també la joventut. Tal com ha decla-
rat la comunitat científica social, no 
vivim en una època de canvis, sinó en 
un canvi d’època i, consegüentment, 
està emergint un nou marc social, cul-
tural i econòmic que cal saber identifi-
car amb precisió per veure quines són 
les polítiques més adients que caldrà 
implementar.

Mai com ara no havia estat tan difí-
cil elaborar prospectives, perquè la 
incertesa i la complexitat són les notes 
predominants d’aquest canvi d’època, 
però par tint dels símptomes que 
s’identifiquen, es fa necessari poder 
proposar polítiques que beneficiïn la 
ciutadania i millorin la seva qualitat 
d’existència.

 D’acord amb veus expertes: “La joven-
tut catalana se situa en l’avantguarda 
de canvis en la institució familiar 
d’una magnitud insòlita. En la darrera 
dècada s’han afermat noves dinàmi-
ques d’emancipació residencial i for-
mació de famílies, han aparegut i s’han 
legitimat ràpidament noves modali-
tats de convivència, hi ha hagut una 
organització en la vida en parella i de 

les responsabilitats laborals i domès-
tiques, s’han generat nous mapes 
cognitius i orientacions normatives 
que alteren per complet la manera de 
percebre què és una família i com han 
de comportar-se els seus membres per 
executar apropiadament els rols que 
els corresponen. Amb la irrupció de la 
crisi econòmica, l’horitzó d’aquestes 
tendències és incert”1.

La crisi social, econòmica i axiològica 
que estem patint té unes dimensions 
de caràcter transversal. Afecta totes 
les etapes de la vida humana: la infan-
tesa, la joventut, l’adultesa i l’ancia-
nitat, encara que de manera desigual. 
La nostra mirada presta atenció en la 
jovenesa concebuda com una etapa de 
la vida humana que, com tota etapa, té 
possibilitats i limitacions. No la con-
cebem ni com el pròleg a l’adultesa, 
ni com l’epíleg de la infantesa, menys 
encara com una pura transició. La per-
sona jove no és tan sols una persona 
adulta en potència, per dir-ho amb un 
llenguatge aristotèlic; és ja un ciutadà 
o ciutadana de ple dret, amb unes 
necessitats i unes possibilitats espe-
cífiques i un capital intangible que pot 
aportar al conjunt de la societat.

1 P. MARÍ-KLOSE, A. JULIÀ, M. MARÍ-KLOSE, 
Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, vol. 1. Tran-
sicions juvenils i condicions materials d’existència, 
cap. 6, Col.lecció Estudis 34, Generalitat de Catalu-
nya, 2013. 
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Entenem que els joves i les joves són 
ciutadans de ple dret i que estan cri-
dats a participar activament en la 
construcció de la societat, a exigir els 
seus drets, i a assumir els deures que 
els corresponen.

La nostra comesa és de tipus propo-
sitiu. No pretenem descriure un marc 
teòric; ni desenvolupar un esbós socio-
lògic de la joventut. Ens decantem per 
un llenguatge de proposta, més que no 
pas per una formulació de tipus pres-
criptiu. També defugim el llenguatge 
desideratiu i ens situem en el camp de 
les propostes. Entenem que les pro-
postes que s’exposen poden generar 
un debat en l’àmbit de les polítiques 
de joventut tant en l’ordre municipal 
com nacional i que poden contribuir 
a un discerniment prudent i just. És 
amb aquesta finalitat que hem escrit 
aquest Informe.

Hi ha molt bons estudis i monografies 
sobre aquest assumpte publicats a 
casa nostra i en revistes estrangeres 
des de començament de segle. Ens 
referim a treballs que elaboren con-
clusions a partir de mostres significa-
tives2. És especialment rellevant la sín-
tesi que fa el sociòleg basc Javier Elzo 
dels sis grans reptes que ha d’afrontar 
la joventut d’avui: “Tres són molt visi-
bles, se’n té menys consciència i, fins 
i tot, algú podria aixecar reticències. 
Com a reptes visibles, i sobre els quals 
hi hauria un acord unànime, assenyalo 
el gegantí atur juvenil, del qual des-
taco per la seva gravetat entorn de 
800.000 adolescents, avui joves, que 
van deixar l’escola abans d’hora, els 
anys previs a la crisi del 2008; socia-
lització, en bona part virtual, a través 
de les noves tecnologies i de l’evolució 
dels nuclis familiars amb un augment 

2 Mireu bibliografia. 

del nombre de menors en precari. Com 
a reptes més ocults, també importants 
a parer meu, n’assenyalo aquests tres: 
l’omnipresència dels valors materials 
en detriment dels valors espirituals, 
l’acceleració del temps cronològic que 
exigeix prendre decisions amb escassa 
reflexió, i les noves relacions de gènere, 
amb un augment de la consciència crí-
tica envers certes actituds”3.

El nostre objectiu és construir un uni-
vers de propostes, però en tot univers de 
propostes hi ha, lògicament, de manera 
implícita, una descripció del marc.

Hem utilitzat aquestes fonts per mirar 
de fer un diagnòstic el més imparcial i 
neutre possible, tractant de no sucum-
bir a dos errors: la mirada apocalíptica 
sobre la joventut, que solament subrat-
lla els aspectes negatius de la condició 
juvenil, i la mirada apologètica, que 
la redimeix de tot mal i la converteix, 
exclusivament, en víctima d’un sistema 
que la ignora o margina. En el primer 
cas, hi ha una incapacitat per veure el 
capital intangible i tangible que aporta 
la condició juvenil a la ciutat; mentre 
que, en el segon cas, manca capacitat 
crítica per detectar les ombres i les 
foscors de la condició juvenil.

La nostra intenció és fer propos-
tes clares i precises que puguin ser 
aplicades totalment o parcialment i, 
justament per això, evitem caure en 
l’abstracció i en la indefinició i inten-
tarem dibuixar un full de ruta a partir 
d’un conjunt de criteris que preferim 
manifestar a priori per honestedat 
intel·lectual.

3 J. ELZO, Els reptes de la joventut, en La Vanguar-
dia, 16 de març del 2014, p. 30. El subratllat és de 
Javier Elzo. 
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Tota proposta política inclou uns prin-
cipis o valors subjacents que guien 
i orienten els passos. Són els fona-
ments prepolítics. Les propostes que 
articulem en aquest Informe s’inspiren 
en dos principis ètics bàsics: l’equitat 
i l’autonomia.

Subratllem, en primer lloc, el criteri 
ètic d’equitat, que exigeix reconèixer 
les mateixes oportunitats en tots els 
i les joves i el deure de lluitar contra 
qualsevol forma d’exclusió. Entenem 
que tota persona jove, més enllà del 
seu origen, de la seva família i arrela-
ment social o econòmic, independent-
ment de la seva llengua materna i de 
les seves creences i conviccions, té 
una dignitat inherent i mereix ser trac-
tada amb respecte i equitat. 

L’equitat és un principi latent en la 
Declaració Universal dels Drets Humans 
(1948) i en les Constitucions democràti-
ques inspirades en ella. Les diferències 
de llengua, raça, origen, intel·ligència, 
sexe, orientació sexual o qualsevol 
altre atribut de la persona no poden ser 
motiu d’exclusió. Reconèixer l’equitat 
és vetllar per tal que tots i totes tinguin 
les mateixes oportunitats de desenvo-
lupar-se plenament i de fer realitat els 
seus somnis, tant si es troben en marcs 
de vida confortables, com si pertanyen 
a entorns molt vulnerables.

El segon criteri ètic subjacent en aquest 
conjunt de propostes és el de l’autono-
mia, que té com a objectiu defensar la 
capacitat de la joventut per desenvolu-
par els seus projectes de vida i poder 
emancipar-se d’una manera integral i 
responsable. Entenem que la persona 
jove és un ésser humà capaç de pren-
dre decisions lliures i responsables, de 
regular la seva vida responsablement 
i, justament per això, critiquem les 
polítiques de tipus paternalista que 

subvaloren aquest potencial d’autono-
mia inherent a aquesta etapa.

Quan ens referim al mot autonomia, 
entenem la capacitat que tenen els i 
les joves de regir-se per la seva pròpia 
llei, de prendre decisions per si matei-
xos i  d’assumir responsablement 
les conseqüències que es deriven 
d’aquestes accions. Entenem que l’au-
tonomia inclou diferents facetes: l’au-
tonomia econòmica, política, social, 
moral i mental.

La finalitat d’aquest Informe és ajudar 
qui pren decisions en aquesta matèria 
en el municipi de Barcelona a introduir 
elements de discerniment en les seves 
polítiques de joventut. Som consci-
ents de la dificultat que suposa ges-
tionar els recursos públics de manera 
justa i adequada, especialment en 
contextos de crisi social i econòmica 
com els que ens trobem, però preci-
sament aquests contextos, exigeixen 
una reflexió profunda sobre allò que 
és prioritari i urgent.

Tant de bo aquest Informe, juntament 
amb altres textos, ajudi a prendre 
bones decisions que enfor teixin i 
desenvolupin les capacitats dels i les 
joves de Barcelona.

L’objectiu essencial és aportar uns cri-
teris de discerniment que permetin a 
responsables polítics en aquesta àrea 
prioritzar la utilització dels recursos 
públics de la manera més eficient i justa 
tenint en compte la pluralitat de mane-
res de ser jove que coexisteixen en la 
societat.

Recollim en aquest text les línies-eix 
que, a parer nostre, hauria d’incloure 
una política de joventut que tingués en 
compte les noves realitats i les situaci-
ons en les quals es troba la joventut a 
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la nostra ciutat. N’identifico els grans 
temes. Cadascun d’ells mereix un 
desenvolupament i una justificació 
ulterior. Sigui, doncs, rebut com un 
document de treball per a la discussió 
posterior.

Hi ha una constel·lació d’institucions 
que tenen la responsabilitat i la com-
petència en l’atenció a joves: l’Estat, 
les administracions locals, les institu-
cions educatives públiques i privades, 
les associacions del tercer sector, les 
empreses. Cada institució té la seva 
part de responsabilitat i cap d’elles no 
es pot exonerar de la seva aportació al 
conjunt. Es tracta, doncs, de corespon-
sabilitat i de treball en xarxa. 

Una política de joventut a l’alçada del 
segle XXI ha de comptar, necessàri-
ament, amb la responsabilitat de la 
mateixa joventut; cal que consideri 
el o la jove com a subjecte actiu, com 
a agent de canvi i no com a receptor 
passiu de determinades polítiques 
que fan les persones adultes. La seva 
reducció a pur element passiu activa, 
encara més, la desafecció i el desinte-
rès envers les institucions polítiques.

Vivim en un context caracteritzat per 
una crisi quàdruple: la crisi econòmica, 
la social, l’ecològica i la de valors. Totes 
quatre estan entrelligades. La joventut 
n’és víctima, però també cal tenir-la 
en compte com a agent de canvi, com 
la força motriu de la societat i com a 
subjecte de transformació social. Cal 
defugir el discurs victimista que con-
verteix els i les joves únicament en el 
boc expiatori de la crisi.

Com s’explica en el Livre vert de la 
Comission sur la politique de la jeu-
nesse de 2009, publicat a París, les 
aspiracions de la joventut no tenen, 
estrictament parlant, res d’extravagant 

o d’exorbitant. Aquestes aspiracions, 
en la gran majoria de casos, tenen a 
veure amb tenir un treball que no sigui 
precari, unes condicions de vida que no 
siguin menys favorables que les de les 
generacions que els han precedit en el 
temps, un reconeixement de la seva 
vàlua i de la seva capacitat. Són aspi-
racions legítimes que els governs han 
de fer viables.

Estem convençuts que la qualitat i l’ex-
cel·lència ètica d’una ciutat es valora, 
també, pel mode com aquesta té cura 
de la seva joventut, especialment, 
de la que es troba en situació més 
vulnerable.

Aquest Informe s’estructura en tres 
parts. En la primera, es pretenen tren-
car alguns tòpics i estereotips sobre la 
condició juvenil que estan molt arrelats 
en l’imaginari col·lectiu i que influei-
xen, decisivament, a l’hora de discernir 
les millors polítiques de joventut. En 
la segona part, es defensa la necessi-
tat d’un nou paradigma, partint de la 
coneguda idea de Thomas S. Kuhn en la 
seva clàssica obra, L’estructura de les 
revolucions científiques (1958). Pensem 
que cal un nou model per afrontar la 
situació, perquè també ens trobem en 
un nou marc social, econòmic i polític. 
Seria un error perpetuar models cadu-
cats o anacrònics en uns marcs socials 
i econòmics molt diferents del passat.

Finalment, en la tercera part, s’expo-
sen, ordenadament, les línies progra-
màtiques d’una política de joventut 
inspirada en aquest nou paradigma. 
Cadascuna d’elles s’articula en forma 
de proposta concreta (en negreta) i, 
posteriorment, segueix el desenvolu-
pament. Finalment, en les conclusions, 
es recull sintèticament el més essen-
cial d’aquest conjunt de propostes. 





1.  
TRENCANT TÒPICS. 
LA JOVENTUT MÉS ENLLÀ DE 
LES REPRESENTACIONS
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Per poder copsar la mateixa realitat de 
la condició juvenil, és essencial posar 
entre parèntesis les visions tòpiques 
i els estereotips que hi ha arrelats en 
l’imaginari col·lectiu. Solament a través 
d’aquest exercici de posar en qüestió, 
propi del mètode fenomenològic, és 
possible apropar-se a l’essència de la 
condició juvenil.

Les representacions socials de la con-
dició juvenil no expressen la comple-
xitat del fenomen, ni la seva pluralitat 
constitutiva. Massa sovint es confon la 
part amb el tot i es fan judicis de valor 
sobre la condició juvenil a partir del 
coneixement d’un part o bé d’un tòpic 
que no representa, ni de lluny, la reali-
tat en el seu conjunt.

Abans, doncs, d’articular propostes 
operatives i elements de discerniment 
en polítiques de joventut, és bàsic 
potenciar un imaginari sobre la condi-
ció juvenil adequat a la realitat i que 
representi la pluralitat. En aquest punt 
és important tenir en compte el gènere, 
ja que les representacions mediàtiques 
són molt diferents en el cas de nois i 
noies i una de les vies més importants 
de reproducció dels estereotips. Hi ha 
un gran segment de joves que no se 
sent reconegut en les representacions 
públiques i audiovisuals de la condició 
juvenil. Tampoc no els agrada la repre-
sentació que se’n fa en la publicitat, ni 
en la cultura audiovisual de masses. 
Aquesta situació es pot extrapolar a 
altres etapes de la vida humana, com 
l’ancianitat o la infantesa. També en 
aquestes dues etapes es generen 
tòpics que velen la realitat.

Com diu J. Boschima: “Acceptem que 
ells (referint-se als joves) són diferents 
de nosaltres, que són una generació 
que ha nascut en un món absolutament 
diferent del nostre, ni millor ni pitjor, 

però radicalment diferent. Segon, 
deslliguem-nos d’idees preconcebu-
des i errònies, un jove de setze anys 
no pot prendre’s el món tan de debò 
com nosaltres, però no per això no és 
un passota sense inquietuds socials. 
Obrim la nostra ment, escoltem-los, 
aprenguem-ne” 4.

Per poder trencar aquests tòpics és 
essencial, en primer lloc, reconèixer 
la distància que hi ha entre la realitat, 
sempre complexa i plural, de les repre-
sentacions icòniques i, posteriorment, 
exigeix donar veu als protagonistes, 
per tal que puguin manifestar-se i dir 
la seva, per tal d’entreveure aquesta 
complexitat que roman més enllà dels 
estereotips socials. Només així serà 
possible, a posteriori, jutjar si el tòpic 
representa el conjunt de la realitat o si 
bé és una caricatura.

D’entrada, ens sembla que cal sortir 
d’una visió de la condició juvenil entesa 
com una categoria tancada. La joventut 
és un estat però, alhora, una transició, 
un passage, com diuen els experts fran-
cesos en la Comission sur la politique de 
la jeunesse, una transició que comença 
amb la fi de l’escolaritat obligatòria i que 
acaba amb la inserció durable en la vida 
activa. En aquest sentit, és difícil situar 
l’edat d’inici i de final, perquè depèn de 
països i d’entorns.

Com diuen veus expertes: “Enfront 
d’una concepció de la joventut reduïda 
a un temps de transició, ara volem afir-
mar que en realitat es tracta d’una nova 
etapa de la vida; enfront de la vella aspi-
ració emancipadora que tenia com a fita 
que els joves deixessin de ser-ho, ara el 

4 J. BOSCHMA, Generació Einstein: L’art de comu-
nicar amb els joves, en O. BAYÓN (Coord.), El futur 
de les polítiques de joventut. 50 idees per millorar 
la vida dels i les joves, Fundació Rafael Campalans,  
Barcelona, 2009, p. 166.
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nostre objectiu és donar-los el màxim 
d’autonomia personal i estendre els 
beneficis de la nova condició a l’univers 
juvenil; enfront del discurs socialitzador 
tradicional que volia preparar els joves 
per a la vida adulta i transmetre’ls tot 
un seguit de valors, ara el nostre pro-
pòsit és el reconeixement de la plena 
ciutadania dels joves com a constatació 
que l’espai juvenil actua com un potent 
camp d’innovació social i cultural i que, 
per tant, les respostes que els joves 
plantegen als seus problemes serveixen 
també a tota la societat” 5.

Això no obstant, la major part de textos 
es refereixen a la condició juvenil a 
partir de la referència a l’edat (entre 
16-25 anys o bé entre 18 i 25), però 
aquesta referència és massa estreta 
per comprendre els desafiaments de 
la condició juvenil. Al nostre entendre, 
la jovenesa és una transició en perma-
nent evolució, marcada per múltiples 
situacions, per ondulacions i ruptures 
i anades i tornades entre la formació, 
el treball, la inactivitat professional i el 
compromís no professional.

Jove és un mot que fa referència a una 
franja d’edat determinada, mentre 
que condició juvenil és una etapa vital 
que es caracteritza per la dependèn-
cia residencial, financera i familiar. La 
condició juvenil, doncs, es caracteritza 
per no tenir un lloc de treball que per-
meti l’autonomia econòmica pròpia de 
l’adultesa, per no tenir un habitatge 
independent com el que es té en l’etapa 
adulta, o per no haver format un nucli 
familiar ocupant la posició de persona 
adulta de referència.

Entenem que la joventut és una etapa 
de transició en què adolescents i 
joves adults adquireixen els recursos 

5 DD. AA., Les polítiques afirmatives de joventut, p. 34.

i desenvolupen les capacitats que els 
permetran la conquesta progressiva 
d’espais d’autodeterminació individual.

Com escriuen persones exper tes: 
“Cal superar una representació feble 
i manifestament incompleta del fet 
juvenil que, en el camp mediàtic, social 
i polític, sovint s’expressa amb actituds 
de clemència i compassió davant de les 
dificultats dels joves per emancipar-se 
o, encara pitjor, des de l’autorita-
risme, amb expressions de menyspreu, 
perquè els joves es repengen a casa 
dels pares i aquests els tracten a cor 
què vols, cor què desitges”6.

La joventut actual és, tal vegada, la més 
ben equipada entre les generacions de 
joves que hi ha hagut fins avui. És, en 
molts països, la que gaudeix de més 
salut, de més expectatives de super-
vivència, de previsió de longevitat i de 
progenitors menys autoritaris. També 
ha rebut una educació pública i obliga-
tòria, ha tingut un accés a la informa-
ció, als recursos sanitaris i socials, en 
el marc d’institucions participatives, 
i ha tingut més possibilitats de viatjar 
que qualsevol altra generació en la his-
tòria. No obstant això, i malgrat la seva 
preparació general, és la generació que 
s’enfronta a un mercat de treball més 
difícil, a uns mitjans de vida personal 
i familiar més costosos, així com a un 
entorn físic més amenaçat pel terro-
risme i per la contaminació.

En molts aspectes, viu de manera més 
confortable; en altres, menys segura. 
A França, per exemple, el col·lectiu 
d’especialistes l’anomenen la généra-
tion précarie. Aquesta precarietat 
material, que es reflecteix en l’ànim 

6 DD. AA., Les polítiques afirmatives de joventut. 
Una proposta per a la nova condició juvenil, Ajunta-
ment de Barcelona, 1999, p. 32.
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moral, és un dels trets més destacats 
de la joventut emergent.

Aquesta situació real contrasta amb 
la visió idíl·lica, quasi idealitzada que 
es forja de la condició juvenil en els 
mitjans de comunicació de masses. 
El mot jove s’associa a força, bellesa, 
empenta, projecte, despreocupació, 
gaudi, llibertat absoluta, salut i plaer. 
Aquesta associació d’idees és, a més 
d’injusta, falsa, però el cas és que una 
gran majoria de persones adultes i de 
gent gran anhelen ser joves i rebutgen 
el procés d’adultesa i d’envelliment.

També hi ha altres associacions. 
Escriuen persones expertes: “Més 
enllà de les condicions socials que 
ens permeten situar, més o menys, 
què significa ser jove, hem de tenir en 
compte una sèrie d’actituds i compor-
taments que generalment s’associen 
a la condició juvenil. En aquest sentit, 
trobem que algunes de les imatges 
culturals que associem al fet de ser 
jove contribueixen a construir i refor-
çar aquelles actituds i comporta-
ments que situem com a propis de la 
joventut. Majoritàriament, aquestes 
imatges representen els i les joves 
des d’un vessant doble: d’una banda, 
el d’una persona que es diverteix, 
consumeix i s’ho passa bé i, de l’altre, 
el de persones conflictives que esde-
venen un problema”7.

La realitat de la condició juvenil, però, 
és ben diferent i s’expressa amb una 
sola paraula: precarietat. Tothom 
anhela ser físicament jove, però ningú 
no vol viure com els joves.

Com diuen opinions expertes: “No 
postulem, doncs, una visió idíl·lica, feliç, 

sense conflictes, de la condició juvenil, 
sinó adaptada a la manera com aquests 
viuen avui la seva pròpia realitat”8.

Segons els i les teòriques del fenomen, 
hi ha tres paradigmes de comprensió 
de la condició juvenil: l’adultocràtic, el 
juvenilista i el biografista.

Des del model de comprensió adul-
tocràtic, es “considera la joventut 
com una etapa prèvia a l’edat adulta 
en la qual els joves es presenten com 
una mena d’adults incompetents, que 
‘encara han de madurar’. Aquesta és 
una visió paternalista que analitza 
els joves ‘en negatiu’, és a dir, desta-
cant-ne les característiques que els 
falten per arribar a l’edat adulta”9.

En efecte, la visió adultocràtica és una 
clara projecció de la persona adulta 
sobre la jove. No es valora el seu poten-
cial, ni cap dels recursos i intangibles 
que hi ha en ella. Se la veu essenci-
alment com a problema i no com a 
part de la solució. No se li reconeix ni 
veu, ni vot i, per consegüent, tampoc 
no és tinguda en compte a l’hora de 
dissenyar polítiques que l’afectaran 
decisivament.

Contra aquesta tendència, nosaltres 
defensem que la jovenesa és una etapa 
de la vida en la qual l’ésser humà asso-
leix progressivament espais d’auto-
nomia, és a dir, la capacitat efectiva 
d’exercici de determinats drets formal-
ment reconeguts a partir de la majoria 
d’edat, que els permeten o faciliten 
una aproximació successiva cap a la 
ciutadania plena.

7 C. MAYUGO, X. PÉREZ, M. RICART, Joves, creació i 
comunitat, Jaume Bofill, Barcelona, 2004, p. 25.

8 DD. AA., Les polítiques afirmatives de joventut. Una 
proposta per a la nova condició juvenil, 1999, p. 32.

9 R. GONZÁLEZ, M. MARTÍ, L. PELÁEZ, R. GOMÀ, 
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003, p. 8.
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“Les polítiques adultocràtiques -tal 
com diu F. Mohedano- pensen que la 
gestió del present és responsabilitat 
dels grans, i que el futur és dels joves. 
El que pretén aquesta manera de plan-
tejar la qüestió és posar restriccions a 
les generacions joves, intentant evitar 
que interfereixin en els assumptes 
seriosos de la vida social actual i que 
ajornin la realització dels seus somnis i 
ideals fins que siguin persones adultes; 
aleshores ja se n’hauran oblidat”10.

El segon paradigma de comprensió és 
el que s’anomena juvenilista. Aquest 
paradigma, tal com reconeixen els i les 
expertes, “posa l’èmfasi en la ruptura 
generacional. Parteix d’una visió de la 
joventut ‘en positiu’, gairebé idealit-
zant aquesta etapa. No està exempta 
d’una exaltació pròpia dels corrents 
ideològics i teòrics del maig francès 
i d’alguns sectors de la revolució dels 
anys setanta a Itàlia. Ser jove és bo 
per si mateix, i conté potencialitats de 
transformació social”11.

No hi ha dubte que aquesta visió és tant 
o més perniciosa que la visió adultocèn-
trica, perquè ignora els elements nega-
tius d’aquesta etapa de la vida i li manca 
el component que aporta l’experiència 
de l’adultesa i la vellesa. És evident que 
la condició juvenil conté potencialitats 
de transformació social, però perquè 
aquesta sigui efectiva, li cal la prudèn-
cia i el seny que aporten, molt sovint, 
les persones adultes i la gent gran.

Finalment, hi ha un tercer paradigma, 
el biografista que, com diuen persones 
expertes, “té l’arrel en la sociologia 

10  F. MOHEDANO, Joventut i temps: cap a una 

de la família ‘clàssica’, la dels ‘cicles 
vitals’, que considera la infància, l’ado-
lescència i la joventut com a trams en 
el procés biogràfic dels subjectes cap 
a la presa de posició dels rols famili-
ars -l’establiment de la vida conjugal- i 
altres trams fins a la vellesa i la decre-
pitud posterior”12.

Segons aquest model, la joventut és 
una etapa del procés biogràfic, però no 
un fi en si mateixa, un tram del desen-
volupament integral d’un ésser humà 
cap a la seva plena maduresa i, poste-
rior, envelliment i mort. El problema 
d’aquesta visió és que es percep la 
joventut com a camí i no com a estat.

Des de la perspectiva adulta, l’adulto-
cràcia i el juvenilisme i, en general, les 
idees preconcebudes, fan inviable la 
convivència i la justícia intergeneraci-
onal. A més a més, converteixen inne-
cessàriament en traumàtic el relleu 
generacional, afectat per l’autorita-
risme, en un cas, o bé per la síndrome 
de Peter Pan, en l’altre.

“El paternalisme -va escriure Immanuel 
Kant- és el despotisme més gran ima-
ginable”. El risc, doncs, d’una política 
de joventut és o bé caure en l’excés o 
bé en el dèficit, realitzant una política 
adultocràtica de la joventut o bé juveni-
lista. El desafiament, doncs, és assolir 
el punt mig, el lloc de la virtut, segons 
Aristòtil, en el qual ambdues forces, 
joventut i adultesa, s’equilibrin”.

“Continuen havent-hi institucions i 
moments de la vida -diu Carles Feixa- 
en què predomina el model preindus-
trial de la transició a la vida adulta 
simbolitzat per Tarzan, d’altres en 
què persisteix el model industrial de política utilitarista, Ajuntament de Barcelona, Barce-

lona, 2012, p. 24. 

11 DD. AA., Joventut, okupació i polítiques públiques 
a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
2003, p. 8.

12 DD. AA., Joventut, okupació i polítiques públiques 
a Catalunya, p. 8.
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resistència a fer-se adult simbolitzat 
per Peter Pan, i alguns en què emer-
geix el model postindustrial d’hibrida-
ció entre allò que és jove i allò que és 
adult simbolitzat per Blade Runner. 
Avui, tal com ahir, el repte dels joves és 
aprendre a conduir un cotxe, entendre 
el mapa de les emocions i moure’s al 
pas de la vida. I totes tres coses només 
es poden aprendre si s’interactua -de 
manera pacífica o conflictiva- amb 
adults -pares i mares, educadors…- 
que les van aprendre abans”13.

Aquest darrer punt ens sembla essen-
cial. En el disseny de polítiques de 
joventut hi han d’intervenir joves, però 
també persones adultes i gent gran, 
perquè aquesta interacció és fonamen-
tal per potenciar la plena autonomia 
de la condició juvenil. El problema neix 
quan el disseny s’elabora d’una manera 
unilateral. La riquesa de la trobada 
intergeneracional recull els actius i els 
recursos intangibles de la joventut, però 
també el de les persones adultes i el de 
la gent gran i això ajuda a trencar tòpics 
i a cercar vies prudents i assenyades. 

El recent informe, publicat el 19 de 
desembre del 2013, Dossier de Juven-
tud. Indicadores básicos, del Centro 
Reina Sof ía sobre Adolescencia y 
Juventud, també contribueix a trencar 
molts tòpics sobre la condició juve-
nil. En aquest document s’elabora un 
diagnòstic dels elements estructurals, 
socioeconòmics i culturals que definei-
xen la joventut actual.

Segons el text citat, els i les joves no 
estan al marge del que passa al seu 
voltant, ni de l’atur, ni de la precarietat 
laboral, ni de la pobresa, ni dels canvis 

13 C. FEIXA, Tarzan, Peter Pan, Blade Runner. Relats 
generacionals en l’era global, en J. LARROSA (Ed.), 
Entre nosaltres. Sobre la convivència entre genera-
cions, Caixa Catalunya, Barcelona, 2007, p. 173.

educatius, ni del dolor aliè. La crisi els 
ha obligat a preocupar-se per qües-
tions més pròpies de l’edat adulta i a 
responsabilitzar-se del seu nou paper 
en la societat. Fins i tot l’adolescèn-
cia està deixant de banda l’ego propi 
d’aquesta etapa de la vida i s’obre als 
altres ajudant a cercar solucions.

Segons el citat Informe, l’interès per 
la política ha crescut de manera més 
que significativa: gairebé el 41 % de la 
joventut reconeix que està molt o bas-
tant interessada dels afers polítics a 
diferència del 31 % de l’any 2011. Res a 
veure amb el que es percebia en 2004, 
quan amb prou feines un 23 % mos-
trava un interès destacat per aques-
tes qüestions. També hi ha un sector, 
gens irrellevant, un 21 % que es mobi-
litza socialment i que ha participat en 
protestes i manifestacions. Amb tot, 
aquest creixent interès no es tradueix 
en més participació en la política, ni en 
els partits, ni en les institucions. Tot i 
que ha canviat molt, el tipus de parti-
cipació continua sent un àmbit força 
sensible al gènere. Mentre que els nois 
predominen en les estructures més 
formals, les noies conformen el gruix 
de les persones que col·laboren amb 
ONGs. En part això té a veure amb la 
pervivència d’un imaginari que les ori-
enta cap a la cura, i d’unes estructures 
rígides que dificulten l’accés de les 
dones a llocs de presa de decisions.

La joventut, tal com recull aquest 
Informe, expressa actituds molt sem-
blants a les dels seus progenitors. És 
escèptica sobre les possibilitats reals 
de modificar els comportaments soci-
als, revela una ruptura entre la correla-
ció educació-esforç-feina i aposta més 
per la flexibilitat entenent com a tal 
treballar en el que sigui en les condici-
ons que siguin. Segons criteris experts, 
els i les joves de la crisi són persones 
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preocupades per la manera com estan 
vivint i molt desorientades respecte 
al camí que han de seguir. La crisi els 
comporta una certa confusió i deso-
rientació que els porta a implicar-se 
més en la societat, però, a la vegada, 
expressen una desafecció cap al model 
actual i qui el representa.

Aquests criteris mostren com determi-
nats estereotips (“El jovent passa de 
tot”) no faciliten que la joventut pugui 
tirar endavant perquè l’estigmatitzen, 
li tanquen oportunitats i li suposen un 
llast afegit a les dificultats econòmi-
ques i laborals. Els i les joves tenen 
una gran necessitat d’integrar-se i de 
fer xarxa. Els esglaia la possibilitat de 
romandre en solitud. “Estar sol és con-
siderat una raresa, gairebé una pato-
logia, oposada per principi a un dels 
valors més arrelats socialment, estar 
relacionat o ser popular”, assenyala el 
Dossier de Juventud. Indicadores bási-
cos (2013). De vegades, els primers en 
mantenir els tòpics negatius sobre la 
condició juvenil són els mateixos pares 
i mares. La gran majoria els acusa d’im-
maduresa, dependència i incapacitat.

Un dels pensadors contemporanis que 
més ha reflexionat sobre la natura-
lesa de la condició juvenil és el filòsof 
alemany d’origen jueu, Ernst Bloch. 
Subratlla la perspectiva de futur que 
caracteritza la condició juvenil i la con-
fiança en les pròpies capacitats per fer 
realitat els somnis. Aquesta audàcia 
és, segons ell, un dels actius intangi-
bles més poderosos d’aquesta etapa 
de la vida humana.

Escriu Ernst Bloch: “La joventut, en 
el bon sentit de la paraula, creu tenir 
ales i que tot allò just i cert esperi la 
seva arribada tempestuosa, que serà 
conformat per ella o com a mínim, serà 
alliberat per ella”.

Tal com escriu en El principi esperança, 
és propi de la condició juvenil l’anhel, 
l’esperança, el desig de transformació 
social, de justícia i llibertat.

Diu Ernst Bloch: “La veu de l’ésser dife-
rent, de l’ésser millor, més bell, és en 
aquests anys tan sonora com intacta; 
la vida significa demà; el món, ‘lloc per 
a nosaltres’. La bona joventut perse-
gueix les melodies dels seus somnis, 
espera trobar-les, coneix el passeig 
ardent i sense sentit pels camps i per la 
ciutat, espera la llibertat que es troba 
enfront d’ella. La joventut és un anhel, 
una mirada cap a fora de la presó de la 
coacció externa, humitejada, o que li 
sembla florida; cap a fora també de la 
pròpia immaduresa. L’empeny el desig 
de la vida com a persona gran, però 
d’una vida totalment transformada”14.

En aquest sentit, “joventut i moviment 
cap endavant són -segons Ernst Bloch- 
sinònims”15. La quietud i la passivitat 
no es corresponen, al seu entendre, 
amb la naturalesa de la condició juve-
nil, perquè tot en ella revela força, 
anhel, voluntat de transformació, 
moviment cap a allò difícil.

“El jove -conclou Ernst Bloch- es troba 
en discòrdia amb el món quotidià i el 
combat; l’home madur aplica a ell tota 
la seva energia, sovint amb la pèrdua 
dels seus somnis, més encara, de la 
seva millor consciència; però el vell, 
l’ancià, quan s’irrita amb el món no el 
combat com el jove, sinó que corre el 
perill de fer-se un amargat i combatre 
solament amb paraules”16.

14 E. BLOCH, El principio esperanza, I, Trotta, 
Madrid, 2007, pp. 151-152.

15 Ibídem, p. 152.

16 El principio esperanza, I, p. 63.
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Està emergint un nou paradigma, un 
nou model de vida que exigeix una 
política de joventut renovada, atenta 
als canvis i a les transformacions soci-
als, amb capacitat d’atendre el feno-
men de la joventut en la seva comple-
xitat i de potenciar i desenvolupar el 
seu talent, les seves necessitats i les 
seves expectatives.

“Les propostes que els joves -diuen 
persones expertes- plantegen avui 
tenen una clara potencialitat de futur 
però també de present. Tant els mit-
jans de comunicació de masses com 
les empreses privades hi haurien de 
reflexionar i trencar amb un discurs 
unidimensional i estereotipat. Perquè 
l’espai juvenil no és només un camp de 
reproducció o de desviació social, sinó 
principalment un sorprenent labora-
tori d’innovació i de canvi de les relaci-
ons culturals que serveixen al conjunt 
de la societat”17.

L’atenció a la diversitat juvenil és clau 
en un nou paradigma. La política de la 
joventut és, a parer nostre, una política 
que s’ha de fer en diferents fronts. Els i 
les joves poden tenir més o menys difi-
cultats per assolir la seva autonomia, 
emancipació i lloc de treball. La falta 
de qualificació, el fet de patir dificul-
tats socials i de manca d’una esfera de 
suport com la família, comporta molts 
més obstacles que els que ha de con-
frontar qui té una qualificació i prové 
d’una família estructurada.
Som partidaris de proposar una polí-
tica positiva de joventut. Ens inspirem 
en el document A new youth policy for 
Europe.Towards the empowerment and 
inclusion for all young people. Euro-
pean Peer Learning on Youth Policy 
(2011–2013). 

En aquest document es considera 
que els elements per a una política de 
joventut en termes positius exigeix que 
les persones joves hi contribueixin, 
com a joves, des de les edats més pri-
merenques, entenent que les persones 
joves no són ni objectes, ni propòsits 
de la política, sinó subjectes de drets 
com a ciutadania que són. Igualment, 
el nou paradigma exigeix veure el talent 
que hi ha en la joventut, abans que 
categoritzar-la com a problema18.

Hi ha, segons el citat document, diver-
ses raons per apostar per una política 
positiva de joventut. Necessitem con-
tribucions positives en la societat, 
tot fent veure que prendre part en la 
cosa pública és una exigència de la 
ciutadania. Entenem que en les políti-
ques de joventut està en joc l’educació 
dels valors públics, tema essencial en 
la democràcia. Entenem, igualment, 
que cal potenciar la consciència de 
pertinença a Europa i afavorir que les 
noves generacions tinguin clares con-
viccions pacifistes19.

17 DD. AA., Les polítiques afirmatives de joventut, p. 54.

18 S´hi pot llegir: “Elements of positive youth policy 
are: Young people contribute as young people, even 
in their earliest years; Young people are neither 
objects nor purposes of policy; they are subjects in 
contributing as citizens; Youth policy is about taking 
part, developing talent although it often is the con-
trary: problem oriented in order to control risks”. 

19 Es pot llegir en el citat document: “There are 
various reasons why a Positive Youth Policy is so 
important: 1. There is a need for positive contribu-
tions to society. Taking part is indeed taking part as 
citizens. This is not just a small piece of education 
during school time. It is a matter of public values in 
the heart of democracy. In a lot of countries hatred 
and differences are exploited to further the division 
of people. Peaceful living together in Europe is thre-
atened from the inside”. 
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Hi ha, encara, un altre motiu: els i les 
joves són força de present, però també 
principi de futur, i moltes societats 
europees necessiten la seva força i 
talent per poder afrontar els grans 
reptes de l’esdevenidor20.

El full de ruta per crear una política 
positiva de joventut és garantir la parti-
cipació de la mateixa en els processos 
de decisió, crear ponts entre generaci-
ons i cultures distintes, trencar tòpics 
sobre Europa i recuperar el potencial 
humanista d’Europa com a projecte 
utòpic i creïble21.

Finalment, per poder implicar la 
població jove en aquesta nova forma 
de fer política, cal, també, crear 
estructures flexibles i dinàmiques que 
puguin facilitar la comunicació i la tro-
bada entre diverses generacions. Les 
noves tecnologies poder ajudar-hi de 
manera decisiva i facilitar la construc-
ció de ponts22.

20 Es diu en l’Informe: In some parts of Europe 
there is, literally, a need for young people. Smaller 
communities are eroding and young people seem to 
have no future and therefore move into the cities. 
Communities do not have a future without these new 
generations.

21 Es llegeix en el citat Informe: The route we 
followed teaches us what the most important ele-
ments of Positive Youth Policy are: 1. Creating full 
democracy means to include young people as they 
are – they are full citizens taking part in society, a 
society without walls (Berlin).Participation of youth 
is not an effect but a condition for youth policy. 
2. Re-creating community conditions by bridging 
generations and (sub-) cultures, everybody takes 
part (Rotterdam). 3. Participating in a Civic Forum: 
good governance based on trust instead of control 
(Prague). 3. Revitalizing the European integration 
process requires conditions that place young people 
in the centre (Brussels), to live the European dream 
of peace, prosperity and participation.

22 Es llegeix en el document: “Young people are 
young only for a short time, participation of young 
people asks for ‘moving (flexible) structures’, flexible 
professionals to create and recreate the contact 
with young people. And yes, as adults we also have 
valuable competences. The challenge is to create a 
reciprocal relationship between young people and 
adults in education, policymaking, entrepreneurship, 
as well as in professional youth work. There are no 
walls, the question is, how to bridge generations”. 





3.  
LÍNIES PROGRAMÀTIQUES 
A POTENCIAR
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A. 
GARANTIR L’EQUITAT.  
A FAVOR DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Proposta 1: Desenvolupar polítiques socials per potenciar el principi ètic i jurídic 
de la igualtat d’oportunitats. Oferir recursos a joves que es troben en una situació 
vulnerable i avaluar periòdicament l’ús i el rendiment dels recursos concedits.

L’equitat és un principi ètic bàsic en 
el model europeu de l’Estat del Ben-
estar. Consisteix a reconèixer que el 
conjunt de joves, independentment del 
seu origen i condicions, han de tenir 
les mateixes oportunitats en tots els 
camps: l’educatiu, el sanitari, el social, 
el cultural, el laboral i l’esportiu.

L’equitat exigeix garantir uns mínims, 
però en cap cas limitar el desenvolu-
pament, ni el creixement autònom dels 
joves. Tampoc no s’ha d’interpretar en 
clau d’anivellament o d’homogeneït-
zació. Una política basada en l’equitat 
ha de garantir els mínims per a tothom 
però, en cap cas, ha de caure en la uni-
formitat (a tothom el mateix) i, menys 
encara, en la censura de la llibertat i de 
l’autonomia. Hi ha joves que, per origen 
familiar, ja disposen d’aquests mínims 
per créixer i per desenvolupar-se; però 
n’hi ha d’altres que no. Cal distribuir els 
recursos de manera que tothom dis-
posi d’aquests mínims, la qual cosa vol 
dir no sucumbir a l’uniformisme.

“Cal idear noves polítiques socials 
-escriu J. Nofre- que permetin a l’in-
dividu, independentment de la seva 
classe social i el seu posicionament 
ideològic, que li permetin i li garan-
teixin no només el dret sinó l’èxit en 
la recerca de la felicitat, preocupació 
última de l’individu i de la societat”23.

En les polítiques d’equitat també cal 
evitar un altre escull: l’assistencia-
lisme. Garantir els mínims no significa, 
en cap cas, crear formes de dependèn-
cia crònica amb les administracions, 
perquè del que es tracta és de poten-
ciar l’autonomia en tots els sentits del 
terme, però mai generar formes d’aten-
ció que acabin forjant una joventut 
heterònoma o dependent del sistema 
d’atenció social.

23 J. NOFRE, Els joves a l’àmbit metropolità de Bar-
celona. Una proposta de classificació, en O. BAYÓN 
(Coord.), El futur de les polítiques de joventut. 50 
idees per millorar la vida dels i les joves, Rafael Cam-
palans, Barcelona, 2009, p. 63. 
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“La nostra perspectiva -diu J. Paton 
i Casas- se situa, doncs, lluny d’una 
concepció assistencial que tendeix 
a situar la intervenció pública en els 
marges i que no reconeix la universa-
litat de les necessitats de transició en 
relació amb els joves adults. Volem dir 
que, d’una banda, en concentrar tots 
els esforços sobre els col·lectius més 
desfavorits -els joves exclosos i en 
situació de risc- es tendeix a oblidar 
que la resta de joves també neces-
sita potencialment suport quant a les 
respectives trajectòries d’accés a la 
ciutadania plena”24.

En efecte, l’atenció a la vulnerabilitat 
és un deure de justícia i una exigèn-
cia ètica de les polítiques de joventut, 
però també ho és alhora l’atenció i la 
cura als col·lectius que també pateixen 
formes de fragilitat, encara que en un 
grau menor.

Cal garantir uns mínims per a tothom, 
però, a la vegada, limitar la donació 
d’aquests recursos en el temps, perquè 
no generin formes de dependència en el 
futur. Els recursos tenen com a horitzó 
el desenvolupament ple de la persona 
jove, la seva autonomia i emancipació. 
Per assolir aquesta equitat és bàsica la 
justícia distributiva, la transparència 
en la gestió dels recursos i en l’ús que 
se’n fa, així com el control i el rendi-
ment de comptes.

24 J. M. PATÓN I CASAS, Joves adults i polítiques de 
joventut a Europa, Generalitat de Catalunya, Barce-
lona, 2005, p. 44.
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B. 
FACILITAR L’ACCÉS AL MÓN DEL TREBALL

Proposta 2: Facilitar l’accés de la joventut al món del treball és una prioritat i una 
urgència, atesa l’extraordinària dificultat que té per fer la transició cap al món 
laboral i per poder assolir una certa estabilitat econòmica que faci possible la seva 
emancipació integral.

Tenint en compte els nivells d’atur i de 
desocupació que pateix la joventut a la 
ciutat de Barcelona, una línia priorità-
ria i urgent de les polítiques adreçades 
a aquest segment de la població és 
facilitar el seu accés al món del treball, 
tot creant llocs de feina i fent possible 
la interacció entre el món educatiu i 
el laboral. Aquesta situació és un dels 
principals obstacles a l’emancipació de 
les persones joves.

Es pot llegir en el Livre vert (2009): “La 
transition entre le premier emploi des 
jeunes et l’emploi durable s’est pro-
gressivement allongée. Elle est deve-
nue de plus en plus marquée par la 
précarieté des statuts d’emploi. Cette 
tendance est l’un des principaux freins 
à l’autonomie des jeunes”25. 

Aquesta prioritat implica millorar l’ade-
quació entre l’oferta de formació i les 
necessitats de l’economia. Implica 
també cobrir els treballs de qualitat per 
joves que estan generalment en el sector 
dels serveis. Personal no qualificat de 
la construcció i de treballs públics, cai-
xers o caixeres i treballs vinculats al 
lliure servei, l’hostaleria i la restauració 
són, en gran part, feines que desenvolu-
pen persones de menys de trenta anys. 
Són oficis d’espera, que un bon nombre 
de joves abandonen, posteriorment, 
per feines més qualificades i més ben 
remunerades. A vegades, però, aquesta 
espera es prolonga molts anys i l’es-
perança de trobar una feina estable i 

reconeguda, lligada a les qualitats for-
matives de la persona jove, s’evapora.

Escriuen persones expertes: “El mercat 
de treball juvenil a Catalunya, com passa 
en general a la resta de països de l’Eu-
ropa mediterrània, s’ha caracteritzat 
per taxes altes d’atur, taxes elevades de 
temporalitat, feines de qualificació baixa 
que donen lloc a nivells alts de sobre-
qualificació, problemes de cobertura 
de la protecció social, i una dinàmica 
de forta reproducció intergeneracional 
de les desigualtats en la posició en el 
mercat laboral, així com de desigualtats 
de gènere importants”26.

La desocupació juvenil comporta des-
esperança i tristesa social, ja que la 
joventut té una gran capacitat creativa i 
il·lusions per aportar nous projectes a la 
societat i a les empreses, sense oblidar 
que són molts els casos de joves amb 
titulació que treballen en alguna cosa 
diferent de l’àrea en la qual s’han format. 

Aquesta greu situació, doncs, no sola-
ment té efectes en el camp social, eco-
nòmic i familiar, sinó també en l’emoci-
onal. La dificultat per trobar una feina 
estable, lligada als interessos i a les 
capacitats de la persona jove, genera 
crisi d’autoestima, escepticisme i desil-
lusió, també un sentit d’engany social 
que, en cas de prolongar-se, pot acabar 
malmetent els recursos positius i el 
potencial creatiu que també hi ha en ella.

25 COMISSION SUR LA POLITIQUE DE LA JEU-
NESSE, Livre vert, p. 15.

26 P. SERRACANT, R. SOLER, La joventut catalana al 
segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2009, p. 53.
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C. 
FOMENTAR HÀBITS DE VIDA SALUDABLE

Proposta 3: Potenciar hàbits de vida saludable en tots els nivells i terrenys, 
fomentant un lleure cívic i creatiu per poder contrarestar estils de vida greument 
perjudicials que tenen un alt cost per a la salut pública.

Els estils de vida són conjunts de 
pautes de comportament i cosmovisi-
ons que, dins dels processos materials 
i simbòlics en els quals es desenvolupa 
la vida d’un individu o grup, el carac-
teritzen per maneres diferenciades 
de viure. Estil de vida és un concepte 
sociològic que es refereix al modus 
vivendi, a la manera de viure, d’inte-
raccionar, d’alimentar-se, de vestir-se, 
de treballar i de gaudir del temps lliure. 
Inclou tots els aspectes de la vida d’un 
individu.

“Un aspecte fonamental quan es parla 
de joves i salut - segons opinions 
expertes- són les conductes de risc 
en el consum de tabac, alcohol i altres 
drogues. Això és així perquè, com 
demostren els indicadors, els joves 
tendeixen a consumir significativa-
ment més que els adults, però també 
perquè els canvis generacionals en 
els hàbits de consum d’aquestes dro-
gues legals i il·legals genera una certa 
alarma social. La ‘societat del risc’, tal 
com Beck (1992) anomena les socie-
tats actuals, és especialment sensible 
a les vulnerabilitats, per això alguns 
nous comportaments de la gent jove 
són considerats amenaces a l’ordre 
social”27.

L’esforç de prevenció i d’educació en 
matèria d’hàbits de vida saludable en 
la condició juvenil és, doncs, priori-
tari. Aquest esforç passa, necessària-
ment, per potenciar la mobilització de 
dispositius de prevenció i d’educació 

27 P. SERRACANT, R. SOLER, La joventut catalana al 
segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2009, pp. 129-130.

de la salut dels i les joves. Els factors 
relatius als comportaments de risc als 
quals estan particularment exposats 
haurien de constituir una temàtica 
prioritària de prevenció i d’educació 
per a la salut. Per tal de què aquesta 
prevenció sigui reeixida, cal que sigui 
desenvolupada en els llocs adequats i 
amb un llenguatge pertinent. Per això 
és bàsic anar a trobar persones joves 
i parlar-los amb el seu llenguatge i, en 
el millor dels casos, que siguin elles 
mateixes les emissores del missatge. 
Tant el tipus de substàncies com els 
motius i pautes de consum són força 
diferents en nois i noies. Per això, en 
qualsevol actuació participativa és 
fonamental que hi hagi una represen-
tació equilibrada d’ambdós sexes.

Una atenció especial mereix el consum 
de drogues de disseny. Respecte a 
aquest tipus de drogues, escriu l’ex-
pert italià, Carlo Climati: “El verdadero 
drama radica en que los jóvenes no son 
completamente conscientes de las 
terribles consecuencias de este nuevo 
tipo de droga. No por azar, el ecstasy 
es ofrecido bajo la forma de pastillas 
que tienen una apariencia simpática, 
cautivante, fascinante. Algunas píldo-
ras representan imágenes que se inspi-
ran en los personajes de las historietas 
y los dibujos animados. Por ejemplo: 
Superman, Batman, Snoopy, Popeye, 
Fred y Barney y otros. Hay, luego imá-
genes de animales (paloma, perrro, 
gato, gorrión, bulldog, golondrina, toro, 
caballo), o símbolos gráficos de marcas 
de automóviles y cigarrillos. Otras 
veces, las píldoras llevan nombres de 
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mujer, de grupos de rock o de palabras 
que hacen referencia al sexo”28.

Sense ànim de dramatitzar, s’imposa 
la necessitat d’articular una política de 
prevenció, basada en una informació 
veraç, transparent i adequada a la per-
sona receptora.

Aquesta política ha de tenir un especial 
ressò en les institucions educatives 
formals (família i escola), però també 
en els àmbits educatius no formals. 
Amb tot, segons criteris exper ts, 
“totes les evidències disponibles indi-
quen que la població jove de Catalunya 
parteix d’un bon estat de salut, que 
les principals causes que afecten la 
seva salut i qualitat de vida són exter-
nes i moltes vegades evitables, ja que 
s’associen amb hàbits i estils de vida 
poc saludables o amb l’assumpció de 
riscos que posen en perill el manteni-
ment de la integritat física o mentals 
dels individus”29.

En aquest sentit, doncs, cal neutralit-
zar aquests estils de vida poc o gens 
saludables, tot proposant alternatives 
que també siguin viables i que perme-
tin la interacció social que és el que la 
majoria de joves cerca prioritàriament. 
Aquestes alternatives, com les políti-
ques de prevenció en general, han de 
tenir en compte possibles diferències 
pel que fa a activitats d’oci preferents. 
Cal tenir en compte, però, que l’esperit 
de transgressió, d’experimentació i 
d’innovació és molt propi de la condició 
juvenil, així com l’anhel de risc. Aquest 
anhel condueix, molt sovint, a adoptar 

estils de vida poc o gens saludables 
que tenen un gran cost, per la persona 
que els viu, però també socialment i 
econòmicament. El desig de trencar 
l’anonimat, de rebre el reconeixement 
del grup i de poder singularitzar-se és, 
molt sovint, el que condueix la persona 
jove a practicar un estil de vida arriscat. 

Com diu D. Elvira: “Un país amb joves 
que gaudeixin de més autoestima, tin-
guin expectatives laborals millors, dis-
posin d’espais de socialització sans, o 
participin en el disseny i la implantació 
de les polítiques que directament els 
afecten, és un país que gaudirà d’una 
joventut més sana, sens dubte”30.

En efecte, estem convençuts que el 
camí demana millorar l’autoestima de 
la joventut, per obrir horitzons laborals 
i perquè disposi d’un lleure creatiu i 
sa. Hem de tenir en compte que, molt 
sovint, el consum desaforat d’alcohol 
o de drogues de disseny és una forma 
d’evasió, de fuga mundi, que té com a 
objectiu oblidar-se, encara que sigui 
momentàniament, d’una realitat social, 
econòmica i laboral molt fràgil i d’una 
vida que no omple, ni satisfà. També de 
la manca d’horitzons i de futur. 

28 C. CLIMATI, La trampa del ecstasy, en Ecclesia 
XVII/1 (2003) 73.

29 D. ELVIRA, Salut dels joves a Catalunya: diag-
nòstic i perspectives, en O. BAYÓN (Coord.), El futur 
de les polítiques de joventut. 50 idees per millorar 
la vida dels i les joves, Fundació Rafael Campalans, 
Barcelona, 2009, p. 212.

30 D. ELVIRA, Salut dels joves a Catalunya: diag-
nòstic i perspectives, en O. BAYÓN (Coord.), El futur 
de les polítiques de joventut. 50 idees per millorar 
la vida dels i les joves, Fundació Rafael Campalans, 
Barcelona, 2009, p. 215
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D. 
POTENCIAR EL DIÀLEG INTERGENERACIONAL

Proposta 4: Potenciar programes de relació intergeneracional per cohesionar la 
ciutat i fer possible la transmissió d’experiències, de valors i de coneixements entre 
la generació més gran i la més jove. Potenciar espais i activitats de trobada.

Les relacions intergeneracionals són 
les que s’estableixen entre persones de 
generacions diferents que conviuen en 
un mateix temps. Massa habitualment, 
la generació jove i la generació gran 
viuen aïllades l’una de l’altra i això com-
porta un empobriment per a totes dues.
 
A causa sobretot dels canvis i de les 
transformacions en les estructures 
familiars, no conviuen quotidianament, 
de manera que un important poten-
cial d’enriquiment personal es perd, 
ja que, d’una banda, no es pot produir 
el traspàs de l’experiència de vida que 
acumula la gent gran, i de l’altra, no 
es genera la tolerància i l’adaptació a 
les noves realitats socials i culturals 
que comporta la relació amb persones 
joves.

Afavorint la trobada entre generacions, 
es vol combatre la falsa idea que la 
vellesa és una etapa inactiva i impro-
ductiva de la vida, i, alhora, se sensibi-
litza la joventut respecte a la realitat de 
la gent gran i creix la consciència soli-
dària en una societat com la nostra tan 
remarcablement individualista.

Com s’ha demostrat en diferents ciu-
tats del món, els programes de convi-
vència intergeneracional són positius 
en tots els sentits: faciliten el procés 
d’emancipació dels i les joves, el fet de 
disposar d’un habitatge en una ciutat i, 
a la vegada, pal·lien la situació de sole-
dat que molta gent gran pateix en les 
grans ciutats.

L’originalitat d’aquests programes rau 
en el fet que coexisteixin persones de 
generacions diverses no successives, 

sense vincle familiar, en una convivèn-
cia quotidiana. D’aquesta manera es 
teixeixen intercanvis, reals i simbòlics, 
intercanvis d’experiències que cons-
truiran formes de solidaritat, a partir 
d’una activitat, d’una cohabitació. És 
una solidaritat social. Apareix una situ-
ació que fa que es trobin, que cooperin, 
que es valorin, persones sense vincle 
previ que altrament serien estranyes 
entre elles.

L’habitatge intergeneracional és por-
tador de valors com ara la solidaritat. 
Com s’ha demostrat en aquests pro-
grames de molt èxit, el fet de compartir 
un habitatge una persona gran i una 
de jove no solament resol necessi-
tats comunes, sinó que, a més a més, 
aporta una transmissió de valors en 
sentit bidireccional.

L’habitatge intergeneracional ha de 
ser sostingut i garantit perquè és una 
possibilitat d’habitatge atractiu per 
als nois i noies que provenen del món 
rural i desitgen situar-se en la ciutat. El 
desenvolupament d’aquest habitatge 
intergeneracional implica donar-li un 
vertader estatut jurídic, social i fiscal, 
tot cercant fórmules de constitució de 
binomis joves-persones grans dins del 
mercat privat.

L’experiència demostra que les perso-
nes grans que participen en aquests 
programes, a banda de veure resolt 
el seu problema de la soledat, acon-
segueixen altres beneficis, com ara 
una major tranquil·litat per part de la 
mateixa persona gran i la seva família. 
En alguns casos, la (persona) jove exer-
ceix un control en la medicació de la 
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persona gran; també es generen hàbits 
més saludables, com ara sortir a pas-
sejar una estona cada dia, i es millora 
l’alimentació pel fet de compartir els 
àpats amb algú altre.

El més important és el diàleg interge-
neracional que s’aconsegueix a través 
de la convivència, el procés d’aprenen-
tatge que experimenten les dues gene-
racions: la jove, de l’experiència de vida 
de les persones grans, i aquests, de les 
noves tecnologies i coneixements, més 
a l’abast de les generacions joves.

Els obstacles de la trobada intergene-
racional són de dos tipus: endògens 
i exògens. Sovint, el que s’interposa 
entre una generació i l’altra és un cúmul 
de prejudicis, de tòpics i de precom-
prensions, que fan difícil la voluntat 
de trobar-se i d’aprendre mútuament. 
Aquests prejudicis que, com es deriva 
del concepte, són judicis anticipats, 
petrifiquen la necessària fluïdesa 
comunicativa i generen àmbits endo-
gàmics, de tal manera que la joventut 
no surt de la seva esfera de llenguatge 
i de vida i les persones adultes també 
queden tancades dins del seu cercle 
hermètic. Hi ha prejudicis en les dues 
direccions.

La joventut participa, molt sovint, d’una 
imatge falsa i estereotipada de la gent 
gran. La seva visió de la vellesa, està, 
massa sovint, marcada per prejudicis 
que associen aquesta etapa de la vida 
a la dependència, l’esterilitat, la quie-
tud, fins i tot a la patologia i a la càrrega 
social. També la gent gran té prejudicis 
envers les persones joves. Molt sovint, 
sense tenir experiència de l’encontre, 
se les qualifica genèricament d’hedo-
nistes, individualistes i de passives i, 
des d’aquesta precomprensió tan nega-
tiva, ni tan sols s’intueix el motiu de la 
trobada intergeneracional.

Escriu Jorge Larrosa: “Els més grans, 
abans respectats com a dipositaris de 
l’autoritat moral i de la memòria cul-
tural, són ara valorats com a votants 
potencials i, al mateix temps, conside-
rats càrregues per l’estat i les famílies, 
elements socials de rebuig, andròmines 
ja obsoletes sense valor o utilitat de cap 
mena. Els joves, per la seva banda, con-
vertits en model pels mitjans de comu-
nicació, afalagats com a consumidors, 
experimenten cada cop més dificultats 
per accedir al treball i l’habitatge, i de 
vegades són percebuts com a rebels 
i, fins i tot, considerats potencialment 
perillosos”31.

El primer obstacle endogen que cal 
superar són els prejudicis mutus que, 
com a parets invisibles, s’aixequen 
entre les dues generacions. En l’àmbit 
familiar és possible, en part, començar 
aquest exercici de desconstrucció, en 
la mesura en què la trobada sovintejada 
amb l’altra persona ajuda a desfer imat-
ges petrificades i, molt sovint, falses.

A vegades no hi ha prejudicis sinó 
manca confiança. S’estableix una rela-
ció de suspicàcia i de por, i la fluïdesa 
comunicativa que, per ser real ha de 
brollar lliurement, es veu censurada, 
limitada, prohibida. Molt sovint, el 
jovent no comunica allò que realment 
pensa o sent per por, desconfiança o 
temor. El mateix passa en el sentit con-
trari. Molt sovint les persones adultes 
i les grans no transfereixen allò que 
senten per por a ser incompreses o, 
fins i tot, perquè prefereixen quedar bé 
i dir allò que les persones joves volen 
escoltar. Quan enfaixem el discurs, la 
comunicació intergeneracional perd 
la riquesa de l’espontaneïtat i esdevé 
un pur formalisme. Quan no se surt del 

31 J. LARROSA (Ed.), Entre nosaltres. Sobre la con-
vivència entre generacions, Fundació Viure i Conviure, 
Barcelona, 2007, pp. 7-8.



Qualitat de Vida,  
Igualtat i Esports

Polítiques 
de joventut 
per al segle XXI.
Criteris de 
discerniment.

33

formalisme es desaprofita una ocasió 
d’or per aprofundir en la riquesa de l’al-
tre i créixer interiorment.

A més d’aquestes dificultats endòge-
nes, hi ha els obstacles exògens. La 
manera de viure, de treballar i de con-
sumir en les ciutats hipermodernes, 
bella expressió de Gilles Lipovetsky, 
fa vertaderament difícil disposar de 
temps i d’espais perquè tingui lloc 
aquesta trobada. L’àpat del migdia ha 
desaparegut en la majoria de llars. 

Cal temps i espai per fer possible el 
diàleg intergeneracional, per conèi-
xer-nos mútuament i poder realment 
créixer. Ens cal obrir espais en l’agenda 
per passejar i escoltar-nos. Aquest estil 
de vida ens obliga a extreure la màxima 
qualitat de les petites trobades interge-
neracionals que tenim i a alliberar-nos 
d’elements externs que, massa sovint, 
interfereixen en el diàleg interpersonal. 

Si som capaços de prendre consci-
ència d’aquests obstacles endògens 
i exògens i fem el possible per trobar 
espais i temps de diàleg intergeneraci-
onal, experimentarem un aprenentatge 
informal molt útil. En aquesta trobada, 
no solament té lloc un xoc de valors 
(confrontació axiològica), sinó també 
un xoc de llenguatges, de creences, 
d’ideals, d’estils de vida. La trobada 
amb l’altre és, a voltes, violent, no en 
el sentit físic del terme, sinó metafòric. 
Violenta els esquemes antropològics i 
morals propis, però, a la vegada, és una 
trobada que ajuda a veure-hi amb més 
perspectiva, a valorar amb més ponde-
ració, a tenir més amplitud de mires. 

La grandesa d’aquesta trobada és cau-
sada per la diversitat d’experiències 
vitals que tenen els pols que entren en 
relació. En l’etapa més jove es comença 
a viure, a experimentar en primera per-
sona, a sortir del propi món per entrar 
en contacte amb un món nou que, a 
voltes, és hostil i difícil. Les persones 
més grans que, per raó de l’edat, fa 
més temps que són en el món, tenen un 
pòsit d’experiència que poden comuni-
car com un do valuós, com una riquesa 
que, si és ben rebuda, pot ser útil als 
altres. Cada itinerari és únic, però 
l’experiència aliena compta i si el més 
jove és receptiu al seu discurs, si pren 
nota del que li diu, pot ajudar-lo a evitar 
alguns naufragis i a encertar en algunes 
decisions.

En la trobada intergeneracional dos 
éssers humans es troben i es comuni-
quen el que han viscut, el que anhelen 
viure, el que els fa patir i el que els 
causa felicitat. És gasiu per part dels 
més grans no comunicar allò que s’ha 
après dolorosament a través de la vida. 
En tal cas, la humanitat sempre estaria 
començant de zero. També és insen-
sat, però, que els més joves, sigui per 
orgull o per vanitat, no escoltin, perquè 
aquesta supèrbia només els portarà 
al fracàs, a la repetició d’errors que ja 
van tenir lloc en el passat i que podrien 
estalviar-se en el futur. 
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E. 
AFAVORIR L’EMANCIPACIÓ INTEGRAL

Proposta 5: Desenvolupar polítiques d’habitatge social per afavorir el procés 
d’emancipació de la casa familiar. Per assolir aquest repte, cal alliberar espais i 
potenciar el lloguer social de baix cost per fer possible l’autonomia social i econòmica 
de la joventut.

Emancipar-se, en sentit estricte, signi-
fica alliberar-se de qualsevol mena de 
dependència, obtenir autonomia, viure 
per un mateix, la qual cosa, en el cas de 
la condició juvenil, es concreta en un 
procés estès en el temps que comporta 
la independència econòmica, el domini 
d’un espai que s’usa com a espai propi i 
la formació d’una unitat familiar.

“El concepte d’emancipació juvenil 
-escriu Mauri- no és un terme pacífic 
a la doctrina (…) Hi ha diversos aspec-
tes que s’han de considerar per poder 
entendre l’emancipació. Cal tenir en 
compte que és el període de temps més 
o menys llarg de transició des de l’ai-
xopluc de la família fins a la indepen-
dència cap a la vida adulta. Les arestes 
d’aquest concepte són la independèn-
cia de la llar, la inserció en el mercat 
laboral i, en la majoria dels casos, la 
creació d’una família. Però l’accés a 
l’emancipació no és un estat perma-
nent i definitiu, així hi ha la possibilitat 
de no consolidació. El concepte que 
alguns teòrics han denominat d’efecte 
io-io d’emancipació reversible, que 
pot produir-se durant un temps més o 
menys curt. Qui no coneix un amic que 
durant uns anys ha viscut independent-
ment però per causes econòmiques 
ha de tornar a casa amb la cua entre 
cames, amb sentiment de fracàs?”32.

L’emancipació és un procés de canvi 
que suposa el pas o la transició cap a la 

32 X. MAURI, L’accés a l’habitatge. L’etern problema 
de l’emancipació dels joves, en O. BAYÓN (Coord.), El 
futur de les polítiques de joventut. 50 idees per mil-
lorar la vida dels i les joves, Fundació Rafael Campa-
lans, Barcelona, 2009, pp. 104-105.

vida adulta. Com a tal, significa assolir 
un cert grau d’autonomia individual en 
relació a la infantesa i a l’adolescència. 
No es pot associar, directament, eman-
cipació amb autonomia. Hi ha joves que 
no viuen a casa dels seus progenitors, 
però no són, de cap manera, autònoms, 
perquè són aquests els qui financen 
el nou espai. Altres, en canvi, viuen a 
casa dels seus progenitors però tenen 
autonomia econòmica per viure inde-
pendentment d’ells, tot i que preferei-
xen, per diverses raons, romandre al 
domicili familiar.

Tenim un dels índexs d’emancipació 
més tardana d’Europa. Molts nois i 
noies volen marxar de la casa familiar 
però no poden, perquè no tenen recur-
sos per fer-ho i perquè, molt sovint, es 
troben amb un parc d’habitatge amb un 
preu molt superior a les seves precà-
ries economies. Davant d’aquesta situ-
ació, cal potenciar polítiques d’integra-
ció en el món laboral, tot reconeixent 
fiscalment les empreses i organitzaci-
ons que contracten i formen en el camp 
professional joves en pràctiques.

El retard en l’emancipació de la família 
nuclear és un tema important entre el 
jovent, un retard que encara és més 
greu a causa de l’impacte dels costos 
creixents de l’habitatge.
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“Vivim en una societat -diuen els estu-
dis- que no ha estat, fins ara, capaç de 
resoldre els problemes centrals de la 
joventut: precarietat laboral, habitatge 
i participació cívica i política. Aquests 
problemes són a la base del retard 
de l’emancipació dels seus joves. En 
comptes de buscar solucions, la soci-
etat ha culpabilitzat els mateixos joves 
d’aquests problemes” 33.

En efecte, aquest problema de primer 
ordre no es resol culpabilitzant els i 
les joves. És possible que hi hagi una 
constel·lació de joves que poden eman-
cipar-se però que no volen, ja sigui 
per comoditat o per por; però la gran 
majoria anhela emancipar-se, comen-
çar un projecte de vida autònoma, fer 
realitat els seus somnis i construir el 
propi àmbit afectiu però, de fet, no pot. 
Això genera un sentit de frustració i 
de dependència crònica de la família, 
també una gran crisi d’autoestima.

Com diu Mauri: “Una societat que no 
permet als seus joves crear el seu 
futur, que provoca que tinguin una sen-
sació de por i d’inseguretat, únicament 
pot produir ciutadans atemorits, que 
de cap manera afavoreix el desenvolu-
pament democràtic i social del país. Al 
contrari, poden sorgir comportaments 
hedonistes i de viure al dia, sense 
preocupar-se pel futur, per les matei-
xes raons d’incertesa, i, alhora, sentir 
i creure que el sistema no facilita ni 
dóna eines per desenvolupar un pro-
jecte vital” 34.

En l’actualitat, no s’ha d’entendre 
l’emancipació com un procés irrever-
sible que no admeti marxa enrere. És 
un procés que té anada i tornada, que 
dibuixa meandres molt complexos, 
perquè la precarietat laboral i econò-
mica fa que l’emancipació no pugui 
qualificar-se de definitiva quan es pro-
dueix. El cas és que moltes persones 
joves i adultes, amb càrregues fami-
liars, s’han vist obligades a tornar al 
domicili familiar com a conseqüència 
de la crisi.

Diuen veus expertes: “El fet de marxar 
de casa dels progenitors i començar a 
viure independentment és, sens dubte, 
la consecució d’una de les etapes bàsi-
ques del procés de transició a la vida 
adulta”35.

L’habitatge no ha de ser un obstacle, 
sinó tot el contrari, ha d’esdevenir un 
lloc de socialització, un acompanya-
ment per a l’autonomia juvenil, fent 
possible la cohabitació amb altres 
joves, i ha de facilitar la mobilitat i l’ac-
cés a la feina. 

33 S. LUQUE, J. SERRANO, L’estat de la joventut a 
Catalunya 2007, Fundació Ferrer i Guàrdia, Sabadell, 
2007, p. 5

34 X. MAURI, L’accés a l’habitatge. L’etern problema 
de l’emancipació dels joves, en O. BAYÓN (Coord.), El 
futur de les polítiques de joventut. 50 idees per mil-
lorar la vida dels i les joves, Fundació Rafael Campa-
lans, Barcelona, 2009, p. 122.

35 P. SERRACANT, R. SOLER, La joventut catalana al 
segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2009, p. 75.



36

Qualitat de Vida,  
Igualtat i Esports

Polítiques 
de joventut 
per al segle XXI.
Criteris de 
discerniment.

La gran part de problemes d’habitatge 
per a joves no són específics de les 
persones que es troben en aquesta 
etapa de la vida. En un context de 
penúria d’habitatges socials, totes 
les persones amb fonts d’ingressos 
reduïdes tenen dificultats per accedir 
al mercat privat. Hi ha, però, neces-
sitats específiques per a la joventut: 
la necessitat de petits habitatges, la 
necessitat d’una oferta d’habitatge 
de curta durada, en particular per a 
estudiants, aprenents, la necessitat 
global d’adaptar l’oferta d’habitatge 
als desigs i necessitats de mobilitat d’ 
aquesta etapa de la vida.

El retard en el procés d’emancipació, 
però, té altres causes, a més de l’atur 
juvenil, la precarització del mercat 
laboral i el preu i el lloguer dels habi-
tatges, a saber, la prolongació del 
temps de formació.

“En les últimes dècades -escriu Soler- 
el període de formació de l’individu ha 
seguit estenent-se amb l’augment de 
l’oferta formativa i la incorporació de 
més persones joves a la formació uni-
versitària. Això ha fet que la població 
jove finalitzi més tard la seva trajectò-
ria formativa. Fruit del retard en la sor-
tida del sistema educatiu i les trans-
formacions del món laboral, ara l’en-
trada –i sobretot l’estabilització- en el 
mercat laboral arriba més tard que fa 
uns anys. La transició domiciliar, el fet 
d’abandonar la llar familiar i formar-ne 
una de pròpia, també es retarda, molt 
particularment als països de l’Europa 
meridional com Catalunya” 36.

Per tot plegat, s’imposa la necessitat 
de promoure l’emancipació integral de 
les persones joves, perquè és un dret 
que tenen i, a la vegada, una responsa-
bilitat que desitgen assumir com a part 
de la condició de ciutadania.

36 R. SOLER, Democràcia, participació i joventut. 
Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 
2011, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2012, p. 32.
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F. 
POTENCIAR LA COHESIÓ SOCIAL

Proposta 6: Potenciar, a través de l’esport i del lleure creatiu, la interacció entre 
joves socialment, culturalment i ètnicament diferents, generant relacions i fluïdesa 
comunicativa amb la joventut immigrada per tal de potenciar la cohesió de la ciutat 
i el sentit de pertinença.

S’escriu a bastament sobre la neces-
sitat de preservar i de potenciar la 
cohesió social de les grans ciutats. A 
mesura que les grans conurbacions 
han esdevingut entorns molt plurals 
tant des del punt de vista ètnic, com 
lingüístic, com cultural, social o espiri-
tual, el perill de fragmentació o d’ato-
mització de la ciutadania és ben visible.

Davant d’aquesta possibilitat, cal 
invertir en cohesió social, en el sentit 
de pertinença, de tal manera que les 
diverses individualitats que confegei-
xen el cos social estableixin lligams 
entre si, se sentin membres d’un 
mateix organisme. L’atomització també 
és un fenomen que pot afectar la con-
dició juvenil. Hi ha una gran diversitat 
de joves, tanta com de persones adul-
tes, infants i gent gran.

Diuen persones expertes: “La joventut, 
lluny de ser un col·lectiu homogeni, 
presenta desigualtats importants, tant 
amb relació al conjunt de la pobla-
ció com entre el propi col·lectiu”37. 
En efecte, seria absurd acostar-se a 
aquest col·lectiu des d’una visió homo-
gènia. L’heterogeneïtat de formes de 
vida i de situacions és inherent a la 
condició juvenil. Aquesta diversitat no 
s’ha d’interpretar, necessàriament, 
com a problema, però cal trobar els 
elements que unifiquen, uneixen els 
elements de la diversitat.

“La cohesió social -escriu D. Elvira- és 
un actiu intangible sobre el qual es 
fonamenta part de la justificació de 
l’actuació pública i política que garan-
teix progressos econòmics i socials 
robustos, sostenibles i justos. La 
cohesió neix en els àmbits més petits 
de la col·lectivitat (com la família) i es 
consolida en àmbits de la col·lectivitat 
més amplis que tenen a veure amb el 
compromís individual envers la comu-
nitat (el barri, el municipi o el país)”38.

El nou paradigma considera que la 
diversitat és un factor positiu, però 
entén que la cohesió social és un valor 
intangible en tota ciutat que cal pro-
moure. Per assolir-la, és bàsic que els 
i les joves facin activitats conjunta-
ment, que puguin trobar-se i desenvo-
lupar projectes plegats. Ningú no ha 
de renunciar a la seva singularitat, al 
seu estil de vida, al seu talent. No es 
tracta, doncs, de dirigir els projectes, 
sinó de facilitar els espais de trobada, 
els marcs idonis per tal que tingui lloc 
la interacció, el coneixement i reconei-
xement mutu.

37 P. SERRACANT, R. SOLER, La joventut catalana al 
segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2009, p. 165.

38 D. ELVIRA, Salut dels joves a Catalunya: diag-
nòstic i perspectives, en O. BAYÓN (Coord.), El futur 
de les polítiques de joventut. 50 idees per millorar 
la vida dels i les joves, Fundació Rafael Campalans, 
Barcelona, 2009, p. 186. 
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Entre aquestes múltiples activitats, la 
música, la cultura popular en les seves 
diferents formes (des dels Castellers 
fins als Gegants), l’esport amateur i 
l’esport base són, entre altres, ele-
ments cohesionadors que permeten 
que joves de distinta procedència i amb 
diferents talents es trobin conjunta-
ment i puguin fer activitats que els per-
metin conèixer-se i reconèixer-se. En 
aquest camp també hi ha diferències 
de gènere. El desenvolupament d’ele-
ments cohesionadors ha d’assegurar 
una atenció equilibrada als interessos 
d’ambdós sexes.
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G. 
ESTIMULAR POLÍTIQUES INCLUSIVES

Proposta 7: La ciutat està cridada a ser un espai d’acollida, un àmbit en el qual 
cada ciutadà o ciutadana pugui veure reconeguts els seus drets fonamentals i 
pugui desenvolupar el seu projecte de vida en harmonia amb les altres persones.  
Per assolir aquesta fita, cal estimular polítiques de la inclusió.

Una política inclusiva és una política 
que acull tothom i que posa tots els 
recursos suficients perquè cap col·lec-
tiu de joves quedi en la marginalitat, 
en les perifèries de la ciutat. Aquesta 
política exigeix obertura i permeabili-
tat, però també adaptació als diferents 
col·lectius.

La inclusió no ha de comportar, en 
cap cas, la desintegració de la cultura 
pròpia, ni la dissolució de les arrels 
pròpies, però ha de fer possible l’aco-
modació de les minories a la ciutat, el 
coneixement de les seves institucions i 
de la seva idiosincràsia, així com afavo-
rir els mecanismes de participació. 

De la mateixa manera que cal desfer 
molts tòpics sobre la condició juvenil 
en l’imaginari col·lectiu i en les repre-
sentacions socials, també cal desmun-
tar molts tòpics sobre la immigració 
que fan molt difícil la interacció amb 
aquest col·lectiu i els processos d’aco-
llida i d’interacció. En el cas de les 
joves la discriminació pot ser doble. Cal 
garantir un apropament que tingui en 
compte les seves especificitats com a 
dones joves i immigrades.

Escriu Alberich: “Corren abundants 
mites i llegendes urbanes, que respo-
nen a idees falses sobre la immigració o 
la població gitana, que tenen un efecte 
pervers, ja que ajuden a fomentar la 
discriminació i la xenofòbia, estigma-
titzant els grups de referència” 39.

La immigració és una realitat molt dinà-
mica, constantment estan canviant els 
perfils de les persones que arriben a 
la ciutat. Des d’aquest punt de vista, 
és bàsic no atribuir certs problemes a 
determinades cultures o comunitats 
ètniques, ja que, molt sovint, es tracta 
de problemes relacionats i causats 
pels sistemes socioeconòmics. El nou 
paradigma exigeix fomentar el res-
pecte a la diversitat, potenciar meca-
nismes de relació i practicar el deure 
d’hospitalitat. 

“Si l’acollida es fa de manera adequada 
-escriu Alberich- pot ajudar la per-
sona que arriba a tenir una visió més 
positiva, però també més realista, del 
lloc on arriba, fet que ajuda a millorar 
la cohesió social i a afavorir la plena 
incorporació social. Una bona recepció 
comporta una inversió de convivència a 
mig i llarg termini” 40.

39 Ibídem.

40 Ibídem.
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Una nova política de joventut ha de 
tenir com a objectiu organitzar l’accés 
al dret comú per al conjunt d’aquest 
col·lectiu, el reconeixement dels seus 
drets fonamentals, els drets de ciu-
tadania. Per assolir aquesta fita, cal 
vèncer situacions en les quals l’edat és, 
encara, un criteri de discriminació per 
a l’accés a un dret o a una protecció. 

L’accés a la ciutadania i als drets fona-
mentals procedeix d’una continuïtat 
educativa que permet als individus 
experimentar i aprendre a viure junts. 
No ha de ser concebut com un procés 
passiu. Per a la joventut, el repte és 
entrar en una nova relació de drets i 
de deures. El desafiament consisteix 
a crear les condicions per afavorir la 
seva participació en la vida ciutadana i 
garantir-ne la valoració.

Les necessitats particulars de cada 
jove varien segons la cultura i també 
segons els individus, en funció de cir-
cumstàncies especials, però, en qual-
sevol cas, els i les joves han de poder 
desenvolupar-se, comprovar les seves 
aptituds i descobrir el món que els 
envolta. Han de poder adquirir el saber 
i les competències necessàries per 
comprendre el món real. Tenen neces-
sitat de jugar un rol actiu i responsable 
en la vida social i obtenir el reconeixe-
ment i la inserció socials”.
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H. 
PROTEGIR ELS I LES JOVES MÉS VULNERABLES 

Proposta 8: Cal que la ciutat obri els ulls a la joventut més vulnerable, a qui pateix 
vertaderes necessitats socials i econòmiques i roman en l’oblit, que no demana res i 
que és invisible per als actors públics.

Part de la joventut exclosa de l’accés 
a l’habitatge disposa de pocs recur-
sos, perduda en la complexitat del 
món urbà, veu com fracassen els seus 
projectes de vida. Té necessitat d’una 
protecció adaptada i d’un acompanya-
ment personalitzat per recuperar l’alè 
de viure.

Aquesta joventut vulnerable, que difí-
cilment accedeix a les intervencions 
públiques, és la més desconeguda. Sol 
ser invisible mediàticament i rarament 
pren consciència dels seus drets i dels 
canals de participació de què disposa. 
Les respostes col·lectives són avui ina-
dequades per a joves en ruptura fami-
liar, que molts cops basculen entre la 
vida erràtica i l’exclusió. 

L’actitud envers aquest col·lectiu ha 
d’evitar tant la caiguda en l’assisten-
cialisme paternalista, com també en la 
indiferència sistemàtica. L’atenció és 
necessària, però ha d’anar orientada 
a l’autonomia personal i a la promoció 
professional. 

Les polítiques de joventut han de ser 
especialment sensibles envers aque-
lles entitats que treballen per fer visi-
ble aquest segment de població i que, 
alhora, contribueixen a ajudar-lo i a 
cercar vies per treure’l de la indigència 
i de la marginació. L’assistencialisme 
paternalisme crea formes de depen-
dència crònica i anul·la els actius i 
recursos de la persona assistida. A més 
de la donació d’un servei, cal potenciar 
el sentit de l’obligació i del deure. 

En aquestes noves formes de fer polí-
tica, cal afirmar, doncs, l’obligació de 
tots els i les joves de setze a vint-i-
cinc anys de formar-se o, en cas con-
trari, de preparar la seva entrada en 
la vida activa. De la mateixa manera 
que els poders públics tenen el dret 
d’oferir una formació, una feina o una 
activitat d’interès general per a joves, 
és essencial, també, exigir-los l’obli-
gació de formar-se o de preparar-se a 
la vida activa. 

Cal garantir que cap jove de la ciutat 
renunciï a les cures i als serveis soci-
als i sanitaris per raons econòmiques. 
Tots i totes hi tenen dret. L’equitat és el 
pilar ètic del sistema de benestar. Per 
tal d’assolir aquest objectiu, però, és 
necessari reforçar el coneixement de 
l’estat de la salut de la joventut i lluitar 
contra el risc de renunciar a les cures i 
a la prevenció per raons econòmiques.
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I. 
TENIR CURA DEL TALENT EMERGENT

Proposta 9: Cal desenvolupar polítiques a favor del talent de la condició juvenil, 
la qual cosa suposa, en primer lloc, detectar-lo a temps, en segon lloc, acollir-lo i, 
finalment, desenvolupar-lo al màxim grau perquè aporti riquesa tangible o intangible 
a la ciutat.

Partim d’un pressupòsit discutible però 
que considerem, ara per ara, vertader: 
En la nostra ciutat no s’aprofita sufi-
cientment el potencial, el talent i les 
capacitats de la condició juvenil. 

Heus aquí una de les prioritats del nou 
paradigma: acollir el talent, reconèi-
xer-lo i potenciar-ne el desenvolupa-
ment. És un desafiament que afecta 
tots els agents de la societat: les col-
lectivitats locals, els actors associa-
tius, els actors del món escolar i uni-
versitari, els moviments de joventut, 
els moviments familiars, els actors de 
la formació professional i la mateixa 
ciutadania. 

Molta joventut se sent poc o gens valo-
rada, confrontada als seus fracassos, 
frustrada per no haver trobat el seu 
lloc en la societat. És essencial copsar 
el talent potencial que hi ha en la per-
sona jove i valorar les seves aptituds, 
oferint espais i temps per poder-les 
desenvolupar. Un factor que afecta 
específicament les noies és la falta 
de referents femenins. Per fer emergir 
el seu talent els programes educatius 
han de fomentar la presència de refe-
rents diversos i no estereotipats. Per 
això, cal fer emergir els punts forts, els 
valors, els intangibles, els actius que hi 
ha en la seva persona que puguin donar 
peu a formes de compromís, ja siguin 
esportius, de servei als altres o bé 
de professionalització, de realització 
artística, d’activitats d’interès general, 
o bé el coneixement d’una altra llengua 
o cultura. 

S’escriu en el Livre vert: “Aucun jeune 
ne peut être nul en tout. Le système 
éducatif doit être organisé pour valori-
ser là où un jeune est le meilleur”41. En 
efecte, cap jove es pot considerar inca-
paç en tot. Entre el maximalisme (“Val 
per a tot”) i el minimalisme (“No val per 
a res”), cal trobar aquella via que per-
meti a cada jove poder reconèixer el 
seu talent i fer-lo florir. Això és clau per 
a la seva autoestima però també per a 
la riquesa present i futura de la ciutat. 

El talent és un do, no és un mèrit, ni 
el resultat d’un esforç individual. És 
aquella disposició donada a l’ésser 
humà en la seva naturalesa. És el que 
s’ha trobat dins del seu ésser sense 
haver-ho buscat, sense haver-ho esco-
llit. És potència, però també direcci-
onalitat. Indica una capacitat, però 
també dibuixa una missió, un objectiu. 

En aquest sentit, el talent és preesta-
blert, donat amb anticipació i, per tant, 
no deriva d’un acte de la voluntat. Ens 
és donada una existència amb unes 
qualitats i unes característiques que 
no cerquem, amb un potencial que 
podem reconèixer i desenvolupar, però 
també podem ignorar i ocultar sota 
una ficció. Educar és fer néixer aquest 
talent, extreure’l, posar-lo fora de si, 
perquè es desenvolupi al màxim nivell, 
però això solament és possible amb la 
col·laboració del o la jove.

41 COMISSIÓN SUR L A POLITIQUE DE L A JEU-
NESSE, Livre vert, Paris, 2009, p. 13.
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Escriuen persones expertes: “El col-
lectiu juvenil és creatiu per necessitat 
vital. El jove té una gran necessitat 
de crear, i ho fa quan en té l’ocasió. 
El problema és que, en el món de les 
polítiques públiques, no es reconei-
xen com a artístiques moltes de les 
expressions del jove, a no ser que es 
vesteixin dels tòpics de l’art oficial. 
Desaprofitar aquest fet és perdre un 
gran capital social. D’altra banda, si 
contemplem la creació com a factor 
d’aprenentatge bàsic entre els joves, 
cal aplicar mesures decidides a garan-
tir la igualtat d’oportunitats i la lluita 
contra l’exclusió”42.

Darrerament s’han publicat bones 
monografies sobre l’educació del talent 
i sobre la necessitat de conrear-lo en el 
si de les institucions educatives for-
mals43. Constatem que no n’hi ha prou 
amb garantir uns mínims educatius a 
través de l’ensenyament; sinó que cal, 
a més a més, identificar el talent ocult 
que hi ha a les aules i potenciar-lo, no 
solament pensant en el bé de la futura 
comunitat humana, sinó també de les 
persones que estan essent objecte 
d’educació. 

Ningú no sap, en néixer, quina és la 
tasca que ha de fer en el món; però 
si s’adona del talent que hi ha en el 
seu ésser, si pren consciència del seu 
potencial humà, sabrà, com a mínim, 
per a què està fet, quina és la seva 
missió, l’orientació que el seu ésser li 
demana.

Al capdavall, educar és extreure el 
talent ocult que hi ha en una persona, 
destriar el seu valor potencial, perquè 
ella mateixa en prengui consciència i 
el conreï. Per això, educar és molt més 
que informar, transmetre coneixe-
ments i habilitats. La persona jove no 
és un receptacle de coneixement, ni un 
dipòsit per omplir amb les lliçons del 
passat. És una font amagada que cal 
saber identificar perquè brolli aigua i 
tothom en pugui beure.

Aquest exercici inclou, necessària-
ment, el treball de la introspecció, la 
pràctica de l’autoconeixement, una 
pràctica gradual que es va adquirint 
progressivament al llarg de la vida. Cal 
esquinçar el vel de la ficció, aquella 
imatge falsa d’un o d’una mateixa que, 
molt sovint, es converteix en una bar-
rera per al desenvolupament personal. 
Massa habitualment, la fixació en una 
imatge pròpia tòpica es converteix en 
un obstacle que cal vèncer per poder 
descobrir tot allò que s’amagava a sota. 
Una cosa és l’essència de la persona, 
el que és de veritat, i una altra de ben 
diferent és la representació que té ella 
de si mateixa o bé els seus educadors o 
educadores.

Conèixer la identitat pròpia implica 
una disposició a esquinçar un vel rere 
un altre, de tal manera que, en aquest 
recorregut, un es vagi aproximant, cada 
cop més, a allò que és i pugui deixar 
enrere falses representacions. No en 
va l’autoconeixement es pot descriure 
com un viatge cap endins, com el més 
apassionant i sorprenent dels viatges.

42 C. MAYUGO, X. PÉREZ, M. RICART, Joves, creació 
i comunitat, Jaume Bofill, Barcelona, 2004, pp. 
44-45.

43 Cf. J. A. MARINA, La educación del talento, Ariel, 
Madrid, 2011.
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Al costat de la formació habitual, cal 
reconèixer el rol de l’educació no formal 
i de l’educació informal i les competèn-
cies que hi van associades. Les experi-
ències viscudes fora del món escolar 
tenen sovint una plaça decisiva en la 
construcció dels itineraris personals. 
Han de ser valorades i promogudes.

L’educació per a una vida plena, tal 
com és definida per la UNESCO, conté 
quatre elements fonamentals: apren-
dre a saber, aprendre a fer, aprendre a 
conviure i aprendre a ésser, desenvolu-
pats a través de l’educació formal, és a 
dir, del sistema educatiu jerarquitzat, 
cronològic, que va de l’escola primà-
ria fins a la universitat; l’educació no 
formal, és a dir, una activitat educativa 
organitzada fora del sistema formal, i, 
finalment, l’educació informal, procés 
a través del qual la persona jove adqui-
reix actituds, valors, competències, 
sabers, a partir de l’experiència quoti-
diana, a través de la família, els mitjans 
de comunicació de masses i tot el que 
l’envolta.

Aquestes diferents dimensions estan 
íntimament lligades i no poden conce-
bre’s de manera independent l’una de 
l’altra. Cadascuna d’elles aporta dife-
rents elements fonamentals i vertebra-
dors de la personalitat i de la societat. 
Tendeixen a establir la necessitat d’una 
aproximació integral als problemes de 
la joventut. L’objectiu final del procés 
educatiu és que aquesta descobreixi 
el seu talent potencial, allò per al que 
realment val, de tal manera que cap 
jove arribi a la conclusió que no és hàbil 
per a res o bé que és incapaç en tot. 

L’informe A new youth policy for Europe 
defensa, igualment, la necessitat de 
capacitar el talent dels i les joves, de 
potenciar-lo al màxim nivell44. S’em-
pra la paraula empowerment que és 
de molt difícil traducció. En català 
s’utilitza el mot apoderar que és un 
terme metodològicament vinculat a la 
promoció de la igualtat de gènere. Fa 
referència a la necessitat d’enfortir les 
capacitats i confiança de les persones 
per impulsar canvis en la seva situació.

44 S’hi pot llegir: “Young people should be made 
aware of their talents and should be empowered in 
order to make full use of these talents and become 
activated to participate in society. Of course there 
are problems and challenges that young people have 
to face”.
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J. 
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓ ACTIVA

Proposta 10: Cal desenvolupar polítiques que facilitin i incentivin la participació 
de la joventut en els processos de presa de decisions que afecten la gestió dels 
recursos públics.

Participar és, en sentit estricte, pren-
dre part en la cosa pública (res publica), 
aportar el propi talent i el propi temps 
per millorar la societat a través del 
conducte, organisme o associació que 
hom cregui oportú. 

La participació és l’antítesi de la indi-
ferència. Qui participa pren una posi-
ció, projecta la seva personalitat en 
el món. La participació és un principi 
clau en les estructures democràtiques, 
perquè solament si hi ha participació 
del poble, pot haver-hi exercici real de 
la democràcia. 

La participació és una activitat que 
enalteix la ciutadania implicant-la en 
la vida pública més enllà dels seus 
interessos privats. És una activitat que 
no és un fi en si mateix, sinó un instru-
ment de transformació. La participació 
política és un fenomen complex, ambi-
valent, multidimensional i canviant. 

Un dels problemes que més preocupa a 
qui es responsabilitza de les polítiques 
de joventut és la desafecció, la manca 
de participació. Aquest problema, però, 
també es pot estendre a altres col·lec-
tius, com les persones adultes i la gent 
gran, però aquesta extensió no resol 
el problema. És una qüestió d’abast 
global que mereix ser meditada detin-
gudament perquè afecta un dels pilars 
bàsics de les democràcies representa-
tives. Dit ras i curt: sense participació, 
no hi ha democràcia possible. 

La desafecció respecte a la militància 
política és impressionant per a qui va 
viure els anys setanta del segle passat. 
Cap utopia, cap ideologia global. La 

joventut es reuneix per fer front a situ-
acions negatives: contra la reforma 
educativa, contra l’atur juvenil, per 
l’statu quo. Les enquestes, els son-
deigs i els estudis sociològics així com 
els contactes amb la gent jove perme-
ten, però, fer-ne una aproximació més 
positiva. Els valors comuns són els 
d’un cert tipus d’individualisme que no 
s’ha de confondre amb el narcisisme o 
egoisme. 

Hi ha individualisme perquè cadascú 
creu que, independentment del seu 
origen social o ètnic, té dret a la igual-
tat i a la llibertat. En relació a aquesta 
independència primària, les exigències 
de la societat i de les institucions són 
percebudes com a negatives, o més 
ben dit, com a repressives. 

Cadascú es percep com un ésser humà 
però, alhora, com a ésser únic dotat 
d’una naturalesa original. És una natu-
ralesa singular, sensible, feta d’emo-
cions, de desigs, de sentiments, de 
gustos i de preferències que refusa les 
màscares, els rols, les convencions de 
la societat. Aquesta potència singular 
és la que reclama projectar-se en la 
societat. Es valora l’autenticitat, però 
també la llibertat, entesa com l’alli-
berament de les coaccions que poden 
pesar sobre l’acompliment de la natu-
ralesa de cadascú.

Aquesta actitud no implica, en cap 
cas, el refús a la relació amb altres. 
La joventut cerca les proximitats, les 
relacions ja sigui per sortir, per fer un 
viatge, per divertir-se. S’exigeix sim-
plement el respecte mutu a les per-
sonalitats. La indignació que sent no 
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es tradueix en un compromís (enga-
gement) que suposi una organització, 
estructures, una disciplina col·lectiva. 
Tot això significaria caure en coacci-
ons, modes convencionals o tradici-
onals d’intervenció. Seria com reves-
tir-se amb una màscara, seria refer la 
política. 

Diuen veus expertes respecte a la des-
afecció: “S’han omplert moltes pàgines 
sobre la desafecció política de la 
joventut, sobre els nivells d’abstenció 
electoral i, fins i tot, sobre una certa 
crisi de l’associacionisme. Sembla veri-
tat que les generacions més joves cada 
cop se senten menys identificades amb 
determinades formes de participació 
tradicionals, ja que diversos estudis 
constaten un distanciament respecte 
als partits i les organitzacions políti-
ques tradicionals i una disminució en 
els nivells de participació electoral. 
Tot i així, també hi ha dades que indi-
quen un augment considerable d’altres 
formes de participació menys conven-
cionals en les últimes dècades, com 
ara la protesta política o el consum 
polític”45. 

La percepció que la joventut té de 
l’estament polític és, senzillament, 
molt negativa. “Els joves desafectes 
-diu F. Mohedano- tenen una imatge 
dels polítics segons la qual aquests no 
compleixen la funció que la societat els 
assigna: prendre decisions i desple-
gar mesures per donar resposta a les 
demandes d’aquesta societat. Fins i tot 
sembla que siguin els polítics mateixos 
els qui engendren moltes de les situ-
acions negatives que viu la gent jove. 
Els joves desafectes reclamen que els 
polítics deixin de banda les discussi-
ons estèrils i que cooperin per resoldre 
els problemes de la societat”46.

Segons persones expertes, aquesta 
desafecció envers la política professi-
onal té les seves causes en els factors 
següents:
a. L’existència d’una democràcia poc 

deliberativa.

b. La incapacitat de les formacions 
polítiques per formular respos-
tes transformadores davant de la 
devastadora crisi social, econòmica 
i moral que estem patint.

c. La corrupció que genera desafecció 
cap a l’estament polític i genera una 
profunda crisi de confiança.

d. La manca de democràcia interna en 
el si dels partits polítics.

e. La comunicació deficient, els inte-
ressos partidistes i la poca demo-
cràcia dins de les mateixes formaci-
ons polítiques. 

f. L’amnèsia col·lectiva, l’oblit de la 
privació de llibertat que va suposar 
la dictadura. 

45 P. SERRACANT, R. SOLER, La joventut catalana al 
segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2009, p. 136. 

46 F. MOHEDANO, Joventut i temps: Cap a una 
política utilitarista, Ajuntament de Barcelona, Barce-
lona, 2012, p. 48.
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Altres especialistes afegeixen raons 
que són més llunyanes en el temps. 
Escriuen Laurent Margerie i Thierry 
Rastello: “Les raisons profondes de ce 
rejet de la politique sont enracinées 
dans vingt années de crise économi-
que. Désabusée? Lucide? La jeunesse 
étudiante se veut dans sa majorité sans 
illusions quant aux solutions politiques 
proposées. L’utopie apparaît comme un 
luxe des temps de prospérité (mouve-
ments soixante-huitards). L’honnêteté 
des hommes politiques et affaires. 
Malhonnêteté, inefficacité: le compte 
est vite fait pour beaucoup d’étudi-
ants, et la question d’un engagement 
politique même au travers de simples 
discussions ne se pose pas”47. 

La pèrdua de crèdit de les institucions 
o els modes de compromís col·lectius 
que tenien l’ambició d’una transfor-
mació més o menys global no significa, 
malgrat tot, un replegament sobre la 
individualitat. La necessitat d’acció i 
especialment d’acció col·lectiva és evi-
dent per a la joventut. 

Més enllà de les formes tradicionals 
de participació, estan emergint noves 
formes que han de ser també conside-
rades i que, en cap cas, convé marginar. 

Diu E. Anduiza: “Apareixen noves 
formes de participació anomenades no 
convencionals (…) En el vessant orga-
nitzatiu, la nova participació política es 
flexibilitza gràcies a l’eclosió de dife-
rents moviments socials (…) i la parti-
cipació busca noves vies d’expressió 
fora de la tutela de l’elit política, que 
acaben cristal·litzant en el creixement 
de la protesta política -manifesta-
cions, peticions, segudes, pintades, 
etcètera- orientades a causes concre-
tes. Les noves causes que es defensen 
toquen aspectes que tradicionalment 
s’entenien com a propis de l’àmbit 
privat i que passen al públic, com ara 
les relacions entre gèneres, els estils 
de vida o hàbits de consum i les noves 
formes de participació tenen un atrac-
tiu especial per als joves, que recelen 
d’una política tradicional basada en 
estructures i organitzacions rígides”48.

Les xarxes socials són un vehicle que 
canalitza aquestes noves formes de 
participació. La majoria de joves no 
s’impliquen en els òrgans tradicionals: 
partits polítics, dels sindicats, de les 
associacions de joves, de les comuni-
tats religioses o bé de les organitzaci-
ons no governamentals. Fan córrer la 
seva opinió i el seu malestar a través 
de la xarxa, mitjançant artefactes 
tecnològics. També es convoquen i es 
manifesten mitjançant missatges que 
vehiculen per la xarxa. 

47 L. MARGERIE, T. RASTELLO, Les jeunes étudi-
ants: incertitudes et avenir, engagement et respons-
abilité, en Lumière et Vie 232 (1997) 43. Encara que 
la publicació té més de quinze anys, el diagnòstic 
segueix essent valuós per entendre el present. 

48 E. ANDUIZA, Participació, en OBSERVATORI 
CATALÀ DE LA JOVENTUT, Informe sobre la joventut 
al 2005, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005, 
p. 258.
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“Les generacions més joves -diu R. 
Soler- opten per formes de participa-
ció més directes, on es minimitza la 
mediació d’agents intermedis entre 
la implicació i el resultat final de la 
participació. Alhora, les generacions 
més formades i informades tenen més 
capacitat de pensar i actuar de forma 
directa, sense la necessitat d’una 
organització o institució que n’organitzi 
i en condicioni la participació”49.

El compromís de la joventut és un des-
afiament imperiós, ha esdevingut una 
de les condicions bàsiques per a l’asso-
liment de la seva autonomia i reconei-
xement social. Una política de joventut 
de caràcter transversal no pot passar 
per alt aquesta qüestió. Això implica 
afavorir la participació i l’expressió 
de la condició juvenil especialment 
en els espais de dret comú i sostenir 
i vetllar per les seves iniciatives. Això 
implica definir projectes basats en el 
compromís. 

“A aquesta joventut -diuen opinions 
expertes- li hem d’inculcar una cultura 
participativa, una cultura ciutadana 
amb drets i deures. Amb un compromís 
més ferm amb tot allò que l’envolta, 
amb uns canals de comunicació més 
adequats a la seva realitat quotidiana. 
Perquè aquesta serà la millor manera 
per evitar aquesta desafecció de què 
tant es parla avui dia”50.

Es pot llegir en el Livre vert (2009): 
«Une nouvelle politique de la jeunesse 
doit permettre aux jeunes d’être les 
acteurs d’initiatives porteuses de 
sens, illustrant le fait qu’ils peuvent 
être non seulement, par l’autonomie, 
les maîtres de leur destin, mais aussi 
avoir une influence sur l’évolution de la 
société»51.

En l’informe A new youth policy for 
Europe també se subratlla la necessi-
tat de fer participar els i les joves en 
els processos de presa de decisió que 
els afecten personalment. Emfatitza 
que nois i noies han de ser escoltats, 
no d’una manera paternalista, sinó 
comprenent els seus interessos, la 
seva expertesa, les seves necessitats 
i objectius. Per tal d’assolir una política 
positiva de joventut, cal integrar-los 
en el decision making process des del 
començament52.

49 R. SOLER, Democràcia, participació i joventut. 
Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 
2011, Generalitat de Catalunya, 2012, Barcelona, p. 45. 

50 X. AMOR, M. BRINQUIS, La joventut i la partici-
pación ciutadana, en O. BAYÓN (Coord.), El futur de 
les polítiques de joventut. 50 idees per millorar la vida 
dels i les joves, Fundació Rafael Campalans, Barce-
lona, 2009, p. 239.

51 COMISSION SUR L A POLITIQUE DE L A JEU-
NESSE, Livre vert, París, 2009, p. 12. 

52 S’hi pot llegir: “Youth policy should be partici-
pative: Participation and active citizenship are indis-
putably parts and objectives of youth policy. Young 
people should be heard. Their expertise concerning 
their interests, needs and questions should be taken 
into consideration at all levels. In order to establish a 
positive youth policy it is important to include young 
people in the decision making process from the 
beginning. It also means that youth policy should be 
inclusive in the sense that all stakeholders are inclu-
ded and that everyone shares the same values and 
ideas. Therefore all stakeholders should be invol-
ved in the establishment of the common vision. The 
participation of the stakeholders also leads to joint 
responsibility”.
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K. 
POTENCIAR EL SENTIT DE PERTINENÇA I EL COSMOPOLITISME

Proposta 11: Potenciar polítiques de coneixement i d’estima per la pròpia ciutat, per 
la seva història, pels seus valors, per les seves tradicions, tot afavorint el sentit de 
pertinença i la vinculació afectiva; però, simultàniament, cal potenciar polítiques 
que facilitin l’intercanvi i el moviment de joves entre les diverses ciutats europees 
tot subratllant el valor de l’europeisme i del cosmopolitisme.

La defensa de la pròpia individualitat i 
la recerca de l’autonomia integral són 
valors decisius en la joventut, així com 
el sentit de pertànyer a un grup i la 
necessitat d’ésser reconegut per una 
comunitat d’iguals. Hi ha, però, el perill 
de la fragmentació, de la reducció en 
petits grups aïllats els uns dels altres. 

Diu E. Anduiza: “En la joventut es mani-
festa clarament la individualització 
característica de les societats postin-
dustrials, que dificulta la generació i 
la consolidació d’identitats col·lecti-
ves, produeix interessos específics i 
pot generar exclusió política; la con-
seqüència d’aquest canvi seria una 
participació més centrada en qües-
tions polítiques concretes, fora dels 
escenaris tradicionals i dels canals de 
participació”53.

Una nova política de joventut cal que 
potencií, a la vegada, el sentit de per-
tinença i l’estima per la pròpia ciutat, 
però, a més, la interacció i l’intercanvi 
amb joves d’altres ciutats. L’arrelament 
i l’estima per allò que és propi mai no 
ha de derivar en una política de tan-
cament i d’exclusió. És positiu que els 
i les joves se sentin part de la ciutat, 
que se sentin subjectes actius d’ella i 
no meres persones consumidores d’un 
espai neutre.

La ciutat no és el teló de fons de les 
seves vides; és part de les seves vides, 
és el marc que ha de fer possible la rea-
lització dels seus projectes afectius, 
socials, laborals i culturals. Si tenen 
una experiència positiva de la ciutat, 
dels seus recursos i béns, també sen-
tiran el desig de comprometre-s’hi i de 
vincular-s’hi en projectes que la facin 
més gran i més cosmopolita. 

53 E. ANDUIZA, Participació, en OBSERVATORI 
CATALÀ DE LA JOVENTUT, Informe sobre la joventut 
al 2005, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005, 
p. 255.
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L. 
FOMENTAR LA CREATIVITAT I LA COMPETÈNCIA

Proposta 12:  Necessitem polítiques a favor del reconeixement i  de la 
professionalització de les produccions culturals emergents de la joventut, 
especialment en el camp de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació 
en el qual aquesta té un gran potencial creatiu i innovador.

Dos valors que s’han de potenciar 
segons el nou paradigma són la crea-
tivitat i la competència. Entenem per 
creativitat la capacitat de generar 
noves realitats a partir del propi talent 
i la imaginació. Entenem per compe-
tència la lluita per l’excel·lència, per 
realitzar obres perfectes.

És bàsic inculcar aquests valors en 
tota la ciutadania, però particularment 
entre els infants i els joves. La creativi-
tat és font de riquesa per a una ciutat i 
obre nous camps professionals i nous 
mercats. La competència és bàsica 
perquè la ciutat esdevingui un referent. 
Només si hi ha competència, aspiració 
a l’excel·lència, hi ha marge per compe-
tir en una economia lliure de mercat.

La creativitat és la capacitat de 
començar de nou, de produir coses 
noves, de trobar noves solucions a pro-
blemes que presenta la realitat. Una 
persona creativa no s’acontenta amb 
imitar o repetir el que ja està fet, amb 
seguir els patrons establerts. Cerca 
nous models, genera noves realitats, 
respon imaginativament a necessitats 
existents i ofereix serveis que fins al 
moment ningú no oferia. Deixa anar la 
imaginació i, amb l’ajuda de la raciona-
litat, cerca les millors estratègies per 
fer realitat el seu somni.

La creativitat exigeix un treball d’anti-
cipació. Cal veure realitats futures que 
ningú no veu encara i imaginar noves 
necessitats que requeriran noves res-
postes. Cal disposició a equivocar-se, 
a córrer el risc de no encertar-la. 
Aquesta transició de la idea a la realitat 

no sempre és fàcil. Sovint s’hi interpo-
sen un munt de dificultats. De vegades, 
es desconeix el camí que cal seguir, 
perquè ningú l’ha desbrossat abans. 
La creativitat no sempre és acceptada 
perquè introdueix una novetat, una 
discontinuïtat, trenca la monotonia i la 
rutina, allò a què estem avesats.

Tot projecte exigeix una idea o, més 
exactament, una visió. La creativi-
tat no és un patrimoni exclusiu de la 
joventut, però seria insensat no apro-
fitar aquest potencial que també hi ha 
en ella i desconsiderar-lo d’entrada. 
Tant en les institucions educatives de 
la ciutat com en els àmbits educatius 
no formals, és bàsic estimular la cre-
ativitat en tots els camps: l’econòmic, 
el social, el tecnològic, l’industrial, 
l’artístic i el literari, perquè aquesta 
creativitat, degudament acompanyada 
i potenciada, és un capital que crea 
riquesa i ocupació. 

També és pertinent que les noves 
polítiques de joventut potenciïn plata-
formes físiques i virtuals per difondre 
els productes i les creacions d’excel-
lència que realitzen joves de la nostra 
ciutat per tal de potenciar el talent 
i la seva creativitat i també vies de 
professionalització. 

És bàsic estimular en la joventut el 
valor de la competència. Una persona 
professional és competent quan sap 
fer bé les activitats que depenen de 
la seva professió. No es pot ser com-
petent en tot, perquè la competència 
exigeix dedicació i estudi, però sí que 
es pot arribar a ser competent en una 
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determinada àrea professional si s’hi 
posa esforç. 

La competència consisteix en dominar 
bé una determinada àrea professio-
nal. Diem que un docent és competent 
quan explica bé la seva matèria, quan 
sap despertar la curiositat del seu 
alumnat, quan està al corrent de les 
darreres aportacions i és capaç d’in-
novar i fer recerca en el seu camp. La 
competència és un valor determinant 
en l’art d’emprendre. Una persona 
emprenedora cal que sigui competent 
en el territori que desitgi emprendre, 
cal que conegui bé les possibilitats que 
hi ha dins d’aquell camp. Emprendre 
en un territori desconegut és font de 
problemes i de frustracions, perquè 
s’esdevenen factors que no havien 
estat previstos, variables que no es 
controlaven. 

La persona competent lluita contra els 
seus propis límits. No s’acontenta amb 
el que sap, amb el que coneix, amb el 
que domina. Anhela saber més, conèi-
xer més a fons el seu territori. Per això, 
viatja i explora; pregunta i s’assessora, 
estudia la qüestió. 

La competència no és un bé que s’ad-
quireixi de cop. És un procés, una 
actitud, una exigència interior. Una 
persona competent mai no es troba 
prou competent a si mateixa. Aquest 
anhel de dominar millor el seu art; el de 
cuinar, el de curar o el de cuidar, porta 
la persona a fugir de la mediocritat i a 
cercar, sempre, la companyia dels i les 
millors, per tal que li ensenyin el que 
desconeix. 

La competència es pot entendre en 
sentit tècnic, però també en sentit 
ètic. Una persona és competent tèc-
nicament quan domina bé un art, quan 
sap fer bé allò que té entre mans. Una 

persona és competent èticament quan 
sap tractar correctament els altres, 
quan té habilitats socials manifestes, 
que la qualifiquen per treballar en 
equip i fer coses amb altres persones. 
La competència ètica és el que permet 
posar talents en comú, treballar en 
xarxa, sumar esforços.

Per emprendre cal la conjunció de les 
dues competències. Cal, en primer 
lloc, ser tècnicament excel·lent, però, 
sobretot, ser competent en el tracte 
amb els altres, respectar els seus 
drets, però també desenvolupar les 
seves possibilitats.

La competència no és la competitivi-
tat. És la lluita contra els propis límits, 
el desig de superar-se, l’anhel de ser, 
cada dia, una mica millor en la pròpia 
professió. La persona competent és, 
de retruc, competitiva, perquè s’obre 
un espai en el mercat, és sol·licitada i 
no li manca clientela. 

 El o la jove que vulgui arribar a ser 
competent en una determinada àrea, 
cal que s’especialitzi a fons, que deixi 
de banda altres camps i centri el seu 
interès en aquell punt. Solament si 
obstinadament dóna voltes sobre el 
mateix punt, de manera tenaç i per-
severant, arribarà a ser competent en 
aquell camp. Això vol dir que cal triar 
i admetre que, com a molt, arribem a 
ser competents en molt poca cosa, 
però, en canvi, som incompetents en 
pràcticament tota la resta. És bo que 
sàpiguen en què són competents i en 
què són incompetents, perquè per fer 
realitat el projecte, caldrà cercar per-
sones que siguin competents en allò 
que desconeixem per fer un equip com-
pacte, sense esquerdes.
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M. 
POTENCIAR LA CULTURA DE L’EMPRENEDORIA 
ENTRE LA JOVENTUT

Proposta 13: Cal desenvolupar una política que potenciï i reconegui la voluntat 
emprenedora de la joventut, la seva voluntat d’endegar projectes, tot aportant 
crèdits, contraprestacions fiscals per tal de facilitar l’anhel d’emprendre i de generar 
riquesa.

Com a conseqüència de la crisi que 
estem patint, bona part de la ciutada-
nia s’ha vist cridada a emprendre pro-
jectes, a crear petites empreses per 
poder trobar una sortida laboral. 

Hi ha una emprenedoria que és fruit de 
la necessitat, però n’hi ha també una 
altra que és fruit de la convicció. La 
ciutat de Barcelona s’ha fet històrica-
ment a partir de l’emprenedoria de la 
seva gent. Les principals institucions 
en l’àmbit esportiu, cultural, musical, 
social i empresarial han estat fetes i 
dissenyades per ciutadans i ciutada-
nes. És funció del govern de la ciutat 
donar suport a l’emprenedoria, estimu-
lar-la i, sobretot, no posar-hi obstacles 
de tipus burocràtic o administratiu. 

Una ciutat amb perspectives de futur 
necessita una ciutadania emprene-
dora, amb voluntat de fer realitat els 
seus projectes i de veure’ls créixer. Això 
exigeix polítiques que facilitin i estimu-
lin l’acte d’emprendre, que ajudin el 
procés de capitalització i de creació de 
petites i mitjanes empreses. 

La joventut es troba en una situació 
laboral molt complexa. L’entrada al 
mercat és molt difícil i un cop asso-
leix formar-ne part, pateix contractes 
molt precaris i inestables. Ha de poder 
veure en l’emprenedoria una via per 
obrir-se camí i construir el seu futur, 
per associar-se amb altres i fer reali-
tat les seves idees. A la nostra ciutat, 
exigeixen múltiples iniciatives, petites 
i grans, que són conseqüència d’aquest 
esperit emprenedor i que obren nous 
mercats, especialment en el camp de 
les noves tecnologies de la informació 
i de la comunicació. 

Cal donar a conèixer els exemples reei-
xits, reconèixer-los i posar-los com a 
exemple perquè siguin font d’inspiració 
per a altres joves. Seria bo potenciar 
aquest esperit emprenedor en les ins-
titucions educatives formals i crear un 
banc d’emprenedoria on fos possible 
donar a conèixer la pròpia idea, cercar 
complicitats i finançament.
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N. 
POTENCIAR L’AUTONOMIA I LA SOLIDARITAT

Proposta 14: Proposem una política que tingui com a objectiu que la joventut 
esdevingui ciutadania plenament autònoma, solidària, responsable i compromesa.

En aquest apartat coincidim amb la 
lletra i l’esperit del Livre vert (2009) de 
la Comission sur la politique de la jeu-
nesse. S’hi pot llegir: “Cette ambition 
vise à rendre les jeunes des citoyens: 
autonomes, capables de faire des choix 
et de gérer leur vie sur le plan personnel 
et sur le plan social; solidaires, capa-
bles d’agir avec les autres et pour eux, 
de partager leurs préoccupations, res-
ponsables, capables d’assumer leurs 
propres actes, de tenir leurs engage-
ments et d’achever ce qu’ils entrepren-
nent; engagés, capables de s’affirmer 
par rapport à des valeurs, une cause ou 
un idéal et d’agir en conséquence”54.

Per autonomia entenem la capacitat de 
prendre decisions lliurement i responsa-
blement i de guiar la pròpia vida tant en 
el pla personal com social. Una persona 
és autònoma, en el sentit kantià del 
terme, quan es regeix per la seva pròpia 
llei, a diferència d’una persona heterò-
noma, que es regeix per la llei d’altri.

Per solidaritat entenem la capacitat 
d’actuar amb altres i per als altres, de 
compartir preocupacions i d’ajudar-se 
mútuament.

Per responsabilitat entenem la capaci-
tat d’assumir els actes propis, de com-
prometre’s en les conseqüències que 
comporten.

I per compromís entenem la capacitat 
d’afirmar-se en relació a un conjunt de 
valors, una causa o un ideal i d’actuar 
en conseqüència.

L’exigència d’autonomia és la conflu-
ència d’una de les aspiracions més 
clares de la condició juvenil actual. 
Desenvolupar l’autonomia significa 
desenvolupar la independència finan-
cera i residencial de la gent jove, al 
mateix temps que la seva capacitat per 
prendre part, tant individualment com 
col·lectivament, de les decisions que 
l’afecten. Això implica acompanyar-la 
per afavorir la seva orientació escolar 
i professional així com la seva emanci-
pació cultural.

L’ambició d’una més gran autonomia 
concerneix el conjunt de joves, encara 
que de forma diversa. A més de l’auto-
nomia física, mental i moral, hi ha l’au-
tonomia econòmica i social que és la 
més difícil per a la joventut de la nostra 
ciutat.

Per poder assolir, realment, aquesta 
autonomia, cal un altre valor, tan fona-
mental com aquest, que és la solidari-
tat. Per poder assolir aquesta indepen-
dència, cal que s’ajudin mútuament, 
que estableixin vincles i una corres-
pondència de drets i deures.

La paraula solidaritat és molt rica en 
significats, encara que, molt sovint, 
només en copsem la idea més super-
ficial. Va lligada a conceptes com ara 
cooperació, ajuda mútua i vinculació 
sòlida amb les altres persones. No es 
tracta de l’ajuda puntual ni de la caritat 
mal entesa. És una experiència d’uni-
tat, és el sentiment d’estar unit als 
altres per un vincle invisible.

54 COMISSION SUR LA POLITIQUE DE LA JEU-
NESSE, Livre vert, Paris, 2009, p. 9.
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Per emprendre, cal solidaritat. La per-
sona emprenedora ha d’estar atenta 
a les necessitats de la societat i res-
pondre-hi efectivament, però també ha 
d’estendre els braços i cooperar amb 
altres per fer realitat el seu projecte. 
Només si hi ha un sentit d’unió amb la 
societat i una voluntat de servir-la des 
del propi talent personal, serà possible 
emprendre un projecte reeixidament.

La solidaritat no és l’amor en sentit 
estricte. Tampoc no és l’amistat. En la 
primera forma de relació, la passió és 
essencial. En la segona, cal la pràc-
tica de la confidència i de la mútua 
benvolença. Tampoc no és la simpa-
tia, perquè la simpatia és una espècie 
d’afinitat anímica, un sentir-se agrada-
blement proper a l’altra persona, sense 
haver-ho buscat, sense esperar-ho; és 
com estar unit a ella per la seva manera 
de ser, pel seu caràcter. 

La solidaritat exigeix passió, voluntat, 
raó i imaginació, però aquesta passió 
que exigeix no és la de l’amant que se 
centra en una sola persona i per a la 
qual estaria disposat a donar-ho tot, 
a deixar-se matar si convingués. La 
passió que nodreix i alimenta l’impuls 
solidari no té un referent concret, no 
es projecta cap a un tu de carn i ossos, 
prèviament definit. Es bolca cap a les 
altres persones i no té preferències, ni 
fa discriminacions de cap ordre. També 
rep el nom d’altruisme, perquè el seu 
centre de gravetat és l’altre, però no un 
altre concret, sinó qualsevol persona 
que necessita ajuda. La solidaritat, 
doncs, es concreta en un projecte, 
en una iniciativa, que directament i 
indirecta farà bé a un col·lectiu de 
persones.

La solidaritat o ajuda mútua no és una 
anomalia que trenca les rígides exigèn-
cies de la lluita per la vida, sinó un fet 
científicament comprovat com a factor 
d’evolució, paral·lel i contrari, a la lluita 
per la supervivència. Val la pena consi-
derar-lo i no oblidar-lo, ja que aquesta 
és una lliçó molt poderosa per a la vida 
humana. Una persona emprenedora 
només serà competitiva si és capaç de 
cooperar i estar molt unida a la socie-
tat on viu.

Individualment, no ens en sortim. 
Necessitem cooperar, establir ponts 
i nexes. Això val tant per a la petita 
estructura familiar com per a les grans 
organitzacions que cerquen un lloc 
en el mercat. Si els membres que hi 
participen no col·laboren entre ells, 
no podran vèncer la competència. 
Hauran de fer pinya i buscar solucions 
compartides. La recerca insolidària 
i aïllada de l’èxit personal farà brillar 
momentàniament algú, però, a la fi, si 
la tendència es multiplica, s’enfonsarà 
l’organització. 

La persona solidària no fa distincions, 
mentre que la simpatia clarament 
separa en virtut dels caràcters. No 
tothom ens cau igual de simpàtic, però 
hem de ser solidaris amb tothom. La 
solidaritat no és un sentiment que es 
nodreix de l’afinitat de caràcters, de 
la complicitat de les ànimes. És una 
emoció que la transcendeix, que va 
més enllà de l’amistat, la simpatia, 
l’antipatia o l’empatia.
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La solidaritat és un sentiment ampli, 
indefinit, una mena d’instint. Quan 
omplo una galleda d’aigua per apagar 
l’incendi en la casa del veí o veïna, em 
mou la solidaritat humana, la voluntat 
d’ajudar que està en la base del meu 
ésser. No és l’amor, ni tampoc la sim-
patia la força que indueix el ramat de 
cavalls a formar un cercle per tal de 
defensar-se de l’agressió dels llops; 
de cap manera és l’amor el que fa que 
els llops es reuneixen en manades per 
caçar.

En tots aquests casos, l’element que 
uneix és un sentiment incomparable-
ment més ampli que l’amor o la simpa-
tia personal. S’ha creat sobre la consci-
ència, encara que sigui instintiva, de la 
solidaritat i de la recíproca dependèn-
cia que hi ha entre tots i totes nosal-
tres. S’ha creat sobre el reconeixement 
inconscient de la força que té, en la 
pràctica, l’estreta dependència entre 
la felicitat de cada individu i la felicitat 
de tothom, sobre els sentiments de 
justícia i d’equitat. La felicitat indivi-
dual no va sola, ni pot garantir¬-se al 
marge de la felicitat de les altres per-
sones. Només si coopero en la recerca 
de la felicitat de tots, podré garantir 
una certa felicitat personal. L’indivi-
dualisme, portat a les seves darreres 
conseqüències, és destructiu per al 
gènere humà.
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O. 
DESENVOLUPAR LA CULTURA DE L’ESFORÇ

Proposta 15: Potenciar una política d’enfortiment dels valors col·lectius, fent 
especial èmfasi en el civisme, la cultura de l’esforç i el consum responsable. 

El nou paradigma exigeix desenvolu-
par tres valors bàsics en la ciutada-
nia: el civisme, el sentit de l’esforç i el 
consum responsable. En molts aspec-
tes, la joventut és ja sensible a aquests 
tres valors, però cal enfortir-los per tal 
de garantir el benestar de la ciutadania 
present i de les generacions futures. 

El civisme està integrat pel conjunt 
d’actituds i de formes de vida que 
fan possible la convivència pacífica i 
agradable a les ciutats: el respecte als 
espais i a les infraestructures públi-
ques, la cura del medi ambient, l’aten-
ció als ciutadans i ciutadanes més vul-
nerables i la bona educació. La cultura 
de l’esforç és decisiva en un entorn 
tan àrid des del punt de vista laboral 
com l’actual. En un context econòmic i 
social tan difícil com el que ha deixat 
la crisi, solament qui s’esforça d’una 
manera constant pot arribar a reei-
xir. És essencial entrenar el jovent en 
aquest valor, evitar la sobreprotecció 
d’alguns entorns educatius i potenciar 
l’autonomia i la cultura de l’esforç. 

El consum responsable és bàsic en el 
nou paradigma. Les noves polítiques 
de la ciutat han d’afavorir i estimular el 
consum responsable, sostenible i que 
atén les necessitats del medi ambient. 

El consum és una necessitat humana. 
No som éssers autosuficients. Neces-
sitem consumir allò que és exterior a 
nosaltres per poder subsistir. La qües-
tió clau rau en discernir quins són els 
límits del consum. 

Consumim per satisfer necessitats 
però, alhora, consumim per satisfer 
necessitats creades artificialment 
mitjançant sistemes de persuasió, fins 
a tal extrem que, molt sovint, aquestes 
necessitats artificials acaben essent 
percebudes com a fonamentals. 

El consumisme espasmòdic o hiper-
consumisme és un fenomen irreflexiu 
i irracional que converteix la persona 
jove en un homo consumens que no sap 
perquè consumeix, però que entén que 
consumir és la fita de la seva existèn-
cia. El consumisme té greus efectes 
en la vida psíquica, social i en l’entorn 
natural i és una expressió de la desme-
sura humana. Com a tal, ha estat criti-
cat per grans pensadors de la primera 
meitat del segle XX: Erich Fromm, Her-
bert Marcuse, Max Horkheimer, entre 
altres. 

L’objecte de consum s’ha globalitzat. 
Es presenta en el gran aparador audio-
visual i s’ofereix, potencialment, a tota 
la ciutadania. Amb tot, moltes perso-
nes només poden veure l’objecte, però 
no poden adquirir-lo, perquè no tenen 
el poder adquisitiu per apropiar-se’l. 
La globalització dels mercats no ha 
anat acompanyada d’una globalització 
del consum. Aquesta injustícia social a 
escala global és font de conflictes i de 
ressentiments en el món. 

El consumisme irresponsable com-
porta un greu deteriorament del medi 
natural. Davant d’aquesta situació, cal 
defensar un consum mesurat, equili-
brat i sostenible, que no malmeti els 
recursos naturals de la terra. 
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La preocupació per un consum res-
ponsable és una bona notícia. Neix un 
model de persona consumidora cada 
cop més atenta als mecanismes de 
producció i de distribució de l’objecte. 
Qui practica un consum responsable 
es pregunta si l’objecte de consum s’ha 
elaborat respectant els drets fona-
mentals de la mà d’obra. Es pregunta, 
igualment, si la producció i la distribu-
ció de l’objecte ha estat respectuosa 
amb el medi natural i ha respectat la 
seva integritat. 

Hi ha consum responsable quan hi ha 
transparència entre allò que es ven 
i allò que es diu que es ven, és a dir, 
entre les prestacions reals de l’objecte 
i la imatge que se’n construeix a través 
de la publicitat. 

Hi ha consum responsable quan hi 
ha fiabilitat, és a dir, quan la persona 
consumidora observa que hi ha una 
simetria entre preu i valor. Quan la dife-
rència entre preu i valor és molt gran, 
en detriment del valor, es genera la 
desconfiança. 

Un consum responsable es regeix per 
valors com ara la mesura, la sobrie-
tat i la modèstia. La sobreproducció i 
l’hiperconsumisme són mals que cal 
eliminar. Com a societat, cal créixer en 
altres àmbits: coneixements, llenguat-
ges, sabers. 

Qui consumeix de manera respon-
sable recicla l’objecte perquè pugui 
servir per elaborar nous productes. El 
consum responsable no solament té 
com a horitzó el present, sinó també 
les generacions futures i, per això, a 
l’hora de produir i consumir, calcula els 
efectes que poden tenir aquests pro-
cessos per a les generacions futures. 

El consum responsable inclou, per 
tant: racionalitat, creativitat i una 
decidida aposta per la qualitat. Cal, 
doncs, educar la ciutadania perquè 
consumeixi productes de qualitat i que 
sàpiga, alhora, destriar correctament 
allò que és necessari per a viure digna-
ment d’allò que no ho és. En especial, 
cal preservar la infància, l’adolescèn-
cia i la joventut d’aquest consumisme 
compulsiu que els converteix fàcilment 
en mercat, sense tenir en compte els 
efectes que pot tenir això en el seu 
desenvolupament harmònic. 
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P. 
GENERAR UNA ALFABETITZACIÓ TECNOLÒGICA RESPONSABLE

Proposta 16: Potenciar un ús responsable i assenyat de les noves tecnologies de 
la informació i de la comunicació per prevenir tecnodependències i patologies 
derivades del seu ús irresponsable i indiscriminat.

Internet és per a la joventut un mitjà 
d’interacció i d’intercanvi social. És 
un entorn que els permet la possibili-
tat d’estar en contacte amb les seves 
amistats vint-i-quatre hores al dia 
durant tot l’any, un mitjà que els permet 
ensenyar al món les seves idees, els 
seus viatges, les seves experiències i 
compartir-les. “Internet -diuen perso-
nes expertes- és segurament l’element 
que més transformacions ha generat 
en el temps lliure dels joves en els 
últims anys”55.

L’entenen com un mitjà que fa possi-
ble interactuar a bona part de la ciu-
tadania i que ofereix l’oportunitat de 
recrear una personalitat digital i anar 
experimentant amb la seva identitat. 
Es pugna per a veure qui té més popu-
laritat i se sucumbeix a la idolatria del 
nombre: com més amistats, millor.

“Internet -escriu J. Bochima- dóna 
als joves la possibilitat de conèixer el 
món a partir dels seus propis interes-
sos i les seves preferències. Tenen la 
possibilitat d’obrir finestres sobre un 
il·limitat nombre d’estils de vida, opi-
nions i experiències per identificar-s’hi 
o deixar-s’hi inspirar. Això significa que 
mai no han sentit la realitat del seu 
entorn com una cotilla de què han de 
desfer-se, sinó abans de res com un 
univers fascinant on el principal repte 
és trobar-hi el seu propi lloc. A més, 
saben millor que ningú que, sobre qual-
sevol tema, hi ha més informació de 
la qual mai podran tocar i que només 

55 P. SERRACANT, R. SOLER, La joventut catalana al 
segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2009, p. 111.

poden conèixer fragments de la veritat 
total i interpretar els fets a partir d’un 
coneixement limitat”56.

Amb tot, un fet preocupant derivat de 
la implementació de les noves tecno-
logies de la informació i de la comu-
nicació en la societat actual, és el de 
la tecnodependència que pateixen un 
nombre important d’infants, adoles-
cents i joves. S’ha escrit que són nadius 
digitals, que viuen, interaccionen i es 
comuniquen en un món tecnològic, 
però, a la vegada, aquest ús, quan 
sucumbeix a l’excés i a la desmesura, 
crea formes greus de dependència que 
cal prevenir i evitar.

Per això, cal potenciar polítiques a 
favor d’una alfabetització digital raci-
onal i responsable i, alhora, cal saber 
aprofitar aquest talent tecnològic que 
es detecta en les noves generacions 
per obrir nous marcs i generar nous 
perfils professionals que facilitin la 
integració dels i les joves en el mercat 
laboral. Dues qüestions diferencien 
nois i noies en aquest camp. D’una 
banda, la bretxa digital, causa i alhora 
conseqüències del sexisme imperant 
en l’àmbit digital. D’altra banda, el 
fenomen del ciberassetjament que 
afecta principalment les noies. 

56 J. BOSCHMA, Generació Einstein: L’art de comu-
nicar amb els joves, en O. BAYÓN (Coord.), El futur de 
les polítiques de joventut. 50 idees per millorar la vida 
dels i les joves, Fundació Rafael Campalans, Barce-
lona, 2009, p. 151.
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Q. 
POTENCIAR LA CULTURA DEL VOLUNTARIAT 
ENTRE LA JOVENTUT

Proposta 17: Cal promoure la cultura del voluntariat, una cultura que ja està 
arrelada en la nostra ciutat i que és decisiva per potenciar el sentit de pertinença, la 
solidaritat i les destreses i habilitats de la condició juvenil.

Més enllà dels tòpics i dels estereo-
tips negatius que hi ha sobre la con-
dició juvenil, és bo subratllar que hi 
ha un segment de població juvenil que 
entrega generosament el seu temps i el 
seu talent a causes nobles que dignifi-
quen i fan créixer la ciutat.

Segons criteris experts: “S’han de valo-
rar els milers de joves que participen 
en accions socials i voluntàries, i que 
són capaços de canviar o millorar les 
coses al seu barri, ciutat, país i a escala 
internacional. Aquesta valoració impli-
caria la necessitat de mostrar models 
positius per tal que els joves que hi vul-
guin participar puguin integrar-se en la 
xarxa del moviment associatiu”57.

L’exercici del voluntariat té un triple 
benefici: 
a. Contribueix a posar en marxa un pro-

jecte associatiu i al funcionament 
d’una economia específica, l’econo-
mia social, en la qual el voluntariat 
n’és una de les fonts principals; 

b. participa d’una mobilització ciuta-
dana al servei de l’interès general i 

c. permet formar-se, d’adquirir i con-
solidar competències i desenvolu-
par els sabers, saber fer i saber se. 

En aquest sentit, tres registres de 
mesura podrien entrar en joc per tal de 
promoure el voluntariat entre la joven-
tut i sostenir la capacitat de les asso-
ciacions d’acollir-la i d’acompanyar-la:
a. Iniciar i facilitar, que inclou llançar 

una campanya de sensibilització i 
de comunicació, especialment en 
el marc del sistema escolar, però 
també en el temps de lleure; 

b. acompanyar i formar, i 

c. valorar i reconèixer les relacions 
entre associacions i poder polític. 

El o la jove que consagri una part del 
seu temps i del seu talent al servei a la 
col·lectivitat ha de veure aquest com-
promís reconegut i valorat socialment. 
El desig i les experiències concretes de 
compromís de la joventut són impor-
tants, molt allunyades de les imatges 
negatives habitualment vinculades a la 
condició juvenil pels mass media. Tot i 
que majoritàriament es tracta de noies, 
és freqüent que els càrrecs directius o 
als quals s’atribueix el rol de persona 
experta siguin homes. És important 
combatre un imaginari que presenta 
les dones com a executores i associa 
prestigi i coneixement al rol mascul. 

57 Glossari: 50 idees per millorar la vida dels joves, 
en O. BAYÓN (Coord.), El futur de les polítiques de 
joventut. 50 idees per millorar la vida dels i les joves, 
Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 2009, p. 249.
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El cos social té la responsabilitat 
d’encoratjar aquestes iniciatives. Cal 
tendir cap a un continuum educatiu 
que permeti als i les joves reconèixer 
situacions de participació i de com-
promís adaptats a tots els estadis del 
seu desenvolupament. Cal permetre 
la possibilitat d’anar i tornar entre els 
períodes de formació, de treball i de 
compromís, en particular en el marc de 
les associacions. 

Aquest objectiu cal que es transformi 
de manera operativa per a la sistema-
tització i reforçament de la informació 
de les persones joves, el desenvolu-
pament dels aprenentatges de l’auto-
nomia i de l’acompanyament dels pro-
jectes i el reconeixement i la valoració 
d’aquestes experiències. En matèria de 
compromís i de ciutadania, una política 
de la joventut ha de recolzar-se en les 
forces vives que són les associacions 
(especialment les de joventut i les de 
lleure), perquè són les que mobilitzen 
al voltant dels seus projectes un gran 
nombre de voluntariat. 

Les associacions són, en efecte, els 
espais privilegiats per permetre a nois 
i noies viure les experiències de parti-
cipació i de compromís. L’administració 
no pot ni ha de suplir aquest teixit; sinó 
que l’ha de potenciar i de reforçar. 

Per tal de potenciar el voluntariat i el 
compromís al llarg de la vida, cal:
a. Integrar en els programes d’ense-

nyament escolar i superior, i en els 
cursos de formació professional 
mòduls de descoberta del compro-
mís i de la construcció de projectes 
(service learning). Construïts al vol-
tant d’una pedagogia del projecte i 
de l’autonomia, aquests mòduls han 
de permetre a la joventut ser acom-
panyada en la construcció i avalua-
ció de projectes.

b.  Sostenir les associacions en la seva 
missió d’acollida, d’acompanyament 
i de desenvolupament de projectes 
en direcció i amb joves.

c.  Sostenir la formació del voluntariat 
i afavorir l’emergència d’iniciatives 
portades per joves.

d.  Demanar a cada jove que ha tingut 
un projecte sostingut amb una ajuda 
pública que es comprometi a contri-
buir a la informació de les parts i a 
acompanyar un altre jove en el mun-
tatge del seu projecte.

e.  Valorar el compromís cívic en els 
curricula vitae.
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R. 
FOMENTAR L’ORIENTACIÓ ESCOLAR I PROFESSIONAL

Proposta 18: Des de les polítiques públiques de joventut, cal fomentar l’orientació 
escolar i professional, per tal que la persona jove pugui prendre decisions lliurement 
i de manera responsable respecte al seu futur. Calen òrgans d’assessorament i 
d’orientació per planificar i programar adequadament la seva pròpia ubicació futura 
dins del conjunt social.

La joventut es troba en l’actualitat en 
un marc educatiu i cultural en què hi 
ha molta oferta d’estudis i de perfils 
professionals i moltes possibilitats per 
explorar però, molt sovint, desconeixen 
aquest ventall de possibilitats o bé en 
tenen una idea molt desenfocada.

Observem l’existència d’un bon nombre 
de joves que arriben al final del procés 
educatiu formal, de l’ensenyament 
obligatori, que, en el nostre país, és fins 
als setze anys, amb molta desorienta-
ció respecte al seu futur professional, 
amb un gran desconeixement respecte 
al ventall d’opcions que ofereix la soci-
etat i també respecte als seus talents i 
les seves destreses i habilitats. 

La reforma de l’orientació escolar i pro-
fessional ha de ser una de les prioritats 
d’una nova política de joventut. L’ori-
entació no ha de ser concebuda com 
la decisió presa en un moment donat 
per l’estudiant. Ha de ser entesa com 
un procés continuat de discerniment, 
d’acompanyament personalitzat de 
tal manera que es pugui construir amb 
l’estudiant un projecte d’orientació, 
dilucidat per una veritable descoberta 
dels oficis i del món del treball. El sis-
tema d’orientació no pot ser concebut 
tot ignorant el rol primordial de les 
famílies en les decisions preses per la 
persona jove.

“La millor forma de combatre l’atur i 
trobar un camí cap a la llibertat -diu F. 
Mohedano- és a través de l’educació i 
la formació. Cal evitar la desorientació 
entre els joves i que perdin el temps 
amb decisions errònies en àmbits tan 
importants com la formació i la transi-
ció cap a l’accés al treball. Per això són 
importants els programes d’orientació 
acadèmica i d’inserció laboral: per-
meten que els joves prenguin un camí 
d’acord amb les seves competències i 
motivacions. Tenir la sensació que no 
s’ha perdut el temps i que s’han acon-
seguit els objectius vitals cobra espe-
cial rellevància entre la gent jove en el 
seu difícil camí cap a l’emancipació”58.

58 F. MOHEDANO, Joventut i temps: Cap a una 
política utilitarista, Ajuntament de Barcelona, Barce-
lona, 2012, p. 63.
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Un bon exercici de l’orientació escolar i 
professional exigeix diversos elements:
a. Acompanyar les famílies al llarg del 

curs escolar i, particularment, en 
els moments crítics i també sensi-
bilitzar les famílies que no demanen 
res als reptes de l’orientació.

b. Donar a l’estudiant una informació 
fiable, neutra i gratuïta sobre els 
perfils professionals, establiments 
i oficis, però també sobre els sec-
tors professionals. Cal combatre de 
manera efectiva els estereotips de 
gènere que condicionen la tria pro-
fessional de nois i noies. Per fer-ho, 
es requereix que el personal docent 
estigui format en aquest sentit. 

c. Crear les condicions d’una experièn-
cia vertadera de joves del món eco-
nòmic i dels oficis.

d. Garantir l’accés a la informació 
sobre les places disponibles en 
les diferents formacions i perme-
tre als i les joves provar totes les 
oportunitats. 

e. Organitzar una garantia de reorien-
tació per tal de no condemnar ningú 
al fracàs i de reconèixer el dret a 
equivocar-se.

A més de les evolucions d’un servei 
públic d’orientació, és essencial desen-
volupar la informació dels i les joves 
sobre els seus drets, especialment en 
matèria de salut pública, d’habitatge i 
d’ajuda jurídica. 

En un context de desenvolupament 
accelerat de nous modes de comu-
nicació i de profusió d’informació 
(pública i privada) sobre les formacions 
i els oficis, la qualitat de la informació 
dispensada a la joventut i a les seves 
famílies esdevé una prioritat. L’orien-
tació no pot, en efecte, construir-se 
sense un accés a una informació que 
sigui alhora exhaustiva, fiable, intel·li-
gible i accessible a tothom. 

En aquest marc, convé accelerar i 
generalitzar el principi de producció 
i de publicació de les informacions 
i garantir la qualitat i la visibilitat 
d’aquesta informació per a tothom. 
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S. 
EDUCAR ELS I LES JOVES PER PRENDRE DECISIONS 
LLIURES I RESPONSABLES

Proposta 19: La llibertat, com l’equitat, és un dels valors bàsics de la societat 
democràtica. Cal educar la joventut per prendre decisions lliures i responsables, 
perquè només així es pot fer efectiva la seva autonomia integral.

L’educació per prendre decisions lliures 
hauria de ser una missió prioritària de 
les institucions educatives formals. 
Cada jove ha de poder accedir a una 
informació clara i objectiva sobre 
l’oferta de formació, els prerequisits 
i les perspectives d’inserció que hi ha 
associades. Cada jove hauria de poder 
beneficiar-se d’un servei d’orientació 
accessible a tothom, posat en xarxa, 
visible i que garantís un nivell de quali-
tat reconeguda i regularment avaluada. 

Per tal que l’educació per prendre deci-
sions mobilitzi plenament els actors 
joves, cal reservar un temps dedicat a 
la informació i a la descoberta d’oficis 
i de vies de formació. Més enllà del 
treball amb el mateix jovent, aquest 
temps consagrat a l’orientació hauria 
d’oferir la possibilitat d’informar els 
seus progenitors, tot demanant-los 
una implicació en l’orientació. 

Caldria crear un dispositiu d’acompa-
nyament personalitzat tot mobilitzant 
els equips educatius i professionals 
de l’orientació. Obert a tothom, aquest 
acompanyament hauria d’estar adap-
tat a les necessitats de cadascú. A fi de 
garantir aquest acompanyament, cada 
estudiant hauria de tenir un referent. 
No es tracta, solament, de difondre 
informacions, sinó de practicar l’es-
colta i una ajuda individualitzada a la 
formació d’un projecte.

En un context tan complex com el que 
ens toca viure, és essencial incentivar 
una pràctica educativa que permeti a la 
joventut comprendre a fons la realitat 
social, cultural i econòmica en la qual 
està ubicada. Creiem que una educació 

a l’altura dels reptes del present hauria 
d’orientar-se en tres direccions:
a. Proposar una lectura crítica del que 

passa en la nostra societat i en el 
món. Aprendre a desxifrar i a analit-
zar els mecanismes econòmics i els 
seus lligams amb les decisions polí-
tiques. Abordar les noves qüestions 
suscitades per l’allargament de la 
vida humana, per les descobertes 
biològiques, per l’ecologia, per l’or-
ganització del treball. Descobrir què 
signifiquen els drets humans i com 
es pot exercir la llibertat. 

b. Formar per al debat públic, per a 
l’exercici del diàleg. Recolzar-se 
sobre la pragmàtica lingüística, la 
retòrica, l’argumentació, tan oblida-
des en el present. Saber desmuntar 
els discursos publicitaris, també els 
eslògans de caràcter polític i perio-
dístic. El pluralisme de les societats 
democràtiques comporta confron-
tacions inevitables i conflictes 
incessants. Cal exercitar les noves 
generacions en una pràctica de la 
discussió reglamentada, tolerant i 
constructiva. 

c. Proposar una aproximació a les 
cultures tot relacionant-les, no opo-
sant-les. Cercar ponts d’entesa i 
llocs compartits. 

d. La desigualtat per raó de gènere 
està reconeguda com la més estesa, 
invisible i acceptada. Per tant, un 
dels reptes primordials ha de ser el 
foment d’una mirada crítica cap als 
estereotips i factors estructurals 
que dificulten la seva superació.
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T. 
POTENCIAR ELS INTERCANVIS ENTRE EL MÓN ESCOLAR I PROFESSIONAL

Proposta 20: Cal ampliar l’obertura del sistema educatiu al món professional i fer 
més permeable l’un a l’altre, per tal de respondre a la demanda de la joventut de 
tenir una experiència concreta dels oficis, de la universitat i que sigui diversificat 
segons les modalitats.

Entenem que la fluïdesa entre el món 
escolar i el món professional és del 
tot necessària per facilitar la transició 
de la persona jove cap al món laboral. 
Massa sovint se l’acusa de no tenir 
experiència o bé del fet que les insti-
tucions educatives són excessivament 
teòriques i no preparen adequadament 
les noves fornades per a l’exercici de la 
professió. 

A parer nostre, cal ampliar l’obertura 
del sistema educatiu al món professi-
onal i fer més permeable l’un a l’altre, 
per tal de respondre a la demanda 
juvenil de tenir una experiència con-
creta dels oficis, de la universitat i que 
sigui diversificat segons modalitats. 

Cal que les branques professionals 
defineixin un pla d’acció en matè-
ria d’acollida de les persones joves. 
Només si les empreses, els actors 
econòmics, les administracions i les 
associacions s’impliquen en aquesta 
acollida i la informació sobre els oficis 
pot reeixir aquesta proposta. Es trac-
taria, deixant un gran marge d’autono-
mia als establiments, de desenvolupar 
dispositius tot implicant els pares, 
els antics alumnes, els assalariats i 
els caps d’empreses. Tant a les esco-
les com a les universitats, la creació 
de xarxes d’antics alumnes ha de ser 
valoritzada perquè facilita aquesta 
descoberta professional als qui tot 
just acaben els estudis.

La bona interacció i comunicació fluida 
entre els dos mons és del tot neces-
sària per superar aquests esculls. Les 
organitzacions de treball necessiten 
joves preparats tant tècnicament com 
èticament, amb destreses i habilitats 
per desenvolupar la seva professió, 
com un conjunt de virtuts per poder 
incorporar-se plenament en el món del 
treball. La constància, l’esforç, l’em-
patia, la responsabilitat, l’atenció, el 
respecte, l’honestedat, la competència 
i el rigor són qualitats que haurà de 
demostrar en l’àmbit laboral per gene-
rar confiança i guanyar credibilitat. 
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U. 
CREAR UN BANC NO LUCRATIU PER FINANÇAR PROJECTES DE JOVES

Proposta 21: La realització de projectes d’emprenedoria requereix finançament. 
Molts joves veuen frustrats els seus somnis per manca de capital. Davant d’aquest 
fet, fóra bo potenciar, des de l’administració pública de la ciutat, un banc no lucratiu 
amb la finalitat de finançar projectes per a joves amb la corresponent assumpció de 
deures per part del o la jove finançat.

El finançament és bàsic per fer realitat 
qualsevol projecte. Un projecte no és 
un objecte físic, ni un ésser viu. És una 
realitat intangible, un ens mental, un 
producte de la imaginació i de la intel·li-
gència. Consisteix en imaginar un futur.

El projecte és un ideal per a l’esdeveni-
dor, un somni que s’espera fer realitat. 
No és una fugida de la realitat, ni una 
quimera fantasiosa, sinó allò que es vol 
ser el dia de demà. Viure humanament 
és tenir projectes i conèixer, a fons, 
una persona, és conèixer els seus pro-
jectes, les seves secretes aspiracions.

Els éssers humans tenim la capacitat de 
convertir la vida en un projecte o, més 
ben dit, en un feix de projectes. Els pro-
jectes omplen de sentit el temps i posen 
en moviment les facultats i capacitats. 

Projectar és mirar més enllà, trans-
cendir les necessitats, apuntar cap 
a horitzons possibles. Això només és 
possible, si es pren distància del que 
és més immediat, si es relativitza el 
que és present; si es veuen possibili-
tats en la realitat. És, en definitiva, fer 
de la vida una obra d’art; és imprimir-li 
la pròpia personalitat, donar un sentit 
humà al temps. 

El projecte és allò que estimula la vida, 
que l’omple de sentit, que dóna entitat 
i substància a la pròpia llibertat. 

Els projectes que desitgen conduir 
molts nois i noies no gaudeixen, molt 
sovint, de l’ajuda dels bancs i de les 
caixes tradicionals, perquè molt sovint 

estan orientats a respondre a les 
necessitats professionals o socials 
de la vida activa. Això no significa que 
no siguin pertinents des d’un punt de 
vista econòmic.

Molts joves cerquen un marc més ade-
quat que les entitats financeres tra-
dicionals per tal de sostenir les seves 
iniciatives, especialment aquelles 
que són concebudes col·lectivament i 
sense suport de persones adultes. És 
per això que seria oportuna la creació 
d’una banca especialitzada per soste-
nir i finançar els projectes conduïts per 
joves en un marc col·lectiu o individual. 

Hi ha exemples d’aquest tipus de banca 
en altres països europeus. A Gran 
Bretanya, hi ha el Youthbank, creat 
en 1999 per iniciativa de cinc orga-
nitzacions de joves; el British Youth 
Council, Changemakers, el Community 
Foundation Network, la National Youth 
Agency i el The Prince’s Trust. En el si 
d’aquesta institució, les ajudes i sub-
vencions són acordades als projectes 
de persones joves segons els criteris 
definits per elles mateixes. Per tal que 
un projecte sigui reconegut, cal que 
sigui acompanyat. 

Hi ha organismes no lucratius especi-
alitzats que s’encarreguen d’acompa-
nyar la joventut en la conducció dels 
seus projectes i de facilitar la seva 
bona execució. Aquestes organitzaci-
ons són sostingudes pel Department 
of Education i també per empreses pri-
vades en un marc de col·laboració que 
s’anomena Community Fund.
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V. 
POTENCIAR I PROMOURE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN LA CIUTAT

Proposta 22: Potenciar i promoure les activitats esportives en la ciutat, per tal de 
fomentar hàbits de vida saludable entre la joventut i la transmissió de valors nobles 
com l’esforç, la solidaritat, el joc net i la humilitat.

La ciutat de Barcelona és una de les ciu-
tats d’Europa que més potencia l’esport 
base i de tradició popular. Al llarg de l’any 
se celebren múltiples esdeveniments 
esportius que tenen un gran arrelament 
i ressò entre la ciutadania. Aquesta ten-
dència ha anat in crescendo en els darrers 
anys, especialment en algunes modali-
tats, com la de les curses populars. 

Des del nou paradigma s’assumeix 
aquest llegat com a bo, perquè entenem 
que l’esport és un instrument summa-
ment valuós per promoure estils de vida 
saludables, combatre la paràlisi i l’estan-
cament i transmetre valors nobles que 
són especialment necessaris per enfortir 
el civisme i la convivència ciutadana. Per 
això, considerem essencial que es promo-
gui l’esport en les seves diverses facetes, 
que es preservin i millorin els espais i les 
estructures per al seu ús i que, per sobre 
de l’esperit competitiu, es promogui un 
esport inclusiu i solidari. Alguns esports 
tenen un fort biaix de gènere, com ara el 
futbol (masculí) o la gimnàstica (femení). 
Cal tenir cura d’equilibrar les inversions 
que s’hi destinen, així com de fomentar la 
pràctica d’activitats mixtes.

L’esport, tal com s’entén actualment, 
desenvolupa i fomenta uns valors, com 
ara la recerca d’una millora constant, 
el domini de les emocions, el treball 
ascètic de preparació llarga i contínua 
per assolir un objectiu no immediat, 
la paciència, el sacrifici, la constàn-
cia, l’acceptació de la derrota com a 
camí de superació, la cooperació amb 
altres persones per assolir un objectiu 
comú, la renúncia al bé propi en bene-
fici del grup, el respecte i valoració de 
les capacitats de companys i rivals o 

la solidaritat dins de l’equip, qualitats 
humanes indispensables per adquirir 
la maduresa necessària per viure una 
existència lliure, responsable i plena.

En aquest sentit, pot considerar-se 
l’esport com un espai d’aprenentatge 
social de les normes de comportament 
i dels valors cívics. L’esport és confron-
tació lleial i generosa, lloc de trobada, 
vincle de solidaritat i d’amistat. Pot 
esdevenir una autèntica cultura quan 
l’ambient on es practica i l’experiència 
que es realitza són oberts i sensibles 
als valors humans i universals per al 
desenvolupament equilibrat de l’ésser 
humà en totes les seves dimensions.

Per ser un bon o bona esportista són 
indispensables l’honestedat amb si 
mateix i amb les altres persones, lle-
ialtat, força moral, a més de la força 
física, la perseverança, l’esperit de col-
laboració i sociabilitat, magnanimitat, 
generositat, amplitud de pensament 
i de cor, capacitat de convivència i de 
participació.

L’esport és joia de viure, joc, festa i, 
com a tal, cal valorar-lo i potser res-
catar-lo dels excessos del tecnicisme 
i del professionalisme mitjançant la 
recuperació de la seva gratuïtat, de 
la seva capacitat d’estrènyer vincles 
d’amistat, d’afavorir el diàleg i l’ober-
tura dels uns envers els altres, com a 
expressió de la riquesa de l’ésser, molt 
més vàlida i apreciable que ‘el tenir’.

Per tot plegat, promoure l’esport saluda-
ble dins de la ciutat és una bona política, 
no solament en el camp de la joventut, 
sinó de la ciutadania en el seu conjunt.
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W. 
CREACIÓ D’UN OBSERVATORI SOBRE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Proposta 23: Creació d’un Observatori sobre polítiques de joventut que vetlli pel 
desenvolupament, la concreció i l’actualització de les propostes expressades en 
aquest document per tal que, en la mesura del possible, es facin operatives. 

Entenem que aquest òrgan hauria de 
fer un seguiment de les propostes, així 
com un estudi dels canals i les vies 
de concreció de cadascuna d’elles. 
Hauria d’estar integrat per persones 
representatives de la condició juvenil 
a la ciutat de Barcelona i per especi-
alistes del món de la joventut proce-
dents de diverses disciplines i posici-
ons ideològiques.

Entenem que la seva funció hauria de 
consistir en realitzar estudis i explorar 
les evolucions i les transformacions 
de la condició juvenil en el context 
urbà i particularment en la ciutat de 
Barcelona per tal de poder contribuir a 
una millora a la seva situació i poten-
ciar una participació més activa en la 
vida associativa.





4.  
CONCLUSIONS



70

Qualitat de Vida,  
Igualtat i Esports

Polítiques 
de joventut 
per al segle XXI.
Criteris de 
discerniment.

En aquestes conclusions, ens fem eco de les deu propostes més rellevants que hem 
tractat de presentar al llarg de l’Informe. Entenem que són propostes bàsiques per 
bastir un futur esperançat per a la joventut de la ciutat de Barcelona. 

A. Desenvolupar polítiques socials per potenciar el principi ètic i jurídic de la 
igualtat d’oportunitats. Oferir recursos a joves que es troben en una situació 
vulnerable i avaluar periòdicament l’ús i el rendiment del recurs concedit.

B. Facilitar l’accés de la joventut al món del treball és una prioritat, una 
urgència, atesa l’extraordinària dificultat que té per fer la transició cap al món 
laboral i per poder assolir una certa estabilitat econòmica que faci possible la 
seva emancipació integral.

C. Potenciar hàbits de vida saludable en tots els àmbits i terrenys, un lleure cívic 
i creatiu per poder contrarestar estils de vida greument perjudicials que tenen 
un alt cost per a la salut pública. 

D. Desenvolupar polítiques d’habitatge social per afavorir el procés 
d’emancipació de la casa familiar. Per assolir aquest repte, cal alliberar 
espais i potenciar el lloguer social de baix cost per fer possible l’autonomia 
social i econòmica de la joventut. 

E. La ciutat està cridada a ser un espai d’acollida, un àmbit en el qual cada 
ciutadà o ciutadana pugui veure reconeguts els seus drets fonamentals 
i pugui desenvolupar el seu projecte de vida en harmonia amb les altres 
persones. Per assolir aquesta fita, cal estimular polítiques d’inclusió.
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F. Cal desenvolupar polítiques a favor del talent de la condició juvenil, la qual 
cosa suposa, en primer lloc, detectar-lo a temps, en segon lloc, acollir-lo i, 
finalment, desenvolupar-lo al màxim grau perquè aporti riquesa tangible o 
intangible a la ciutat. 

G. Cal desenvolupar polítiques que facilitin i incentivin la participació de la 
joventut en els processos de presa de decisions que afecten la gestió dels 
recursos públics. 

H. Cal desenvolupar una política que potenciï i reconegui la voluntat 
emprenedora dels joves la joventut, la seva voluntat d’endegar projectes, 
tot aportant crèdits, contraprestacions fiscals per tal de facilitar l’anhel 
d’emprendre i de generar riquesa. 

I. Potenciar un ús responsable i assenyat de les noves tecnologies de la 
informació i de la comunicació per prevenir tecnodependències i patologies 
derivades del seu ús irresponsables i indiscriminat. 

J. Des de les polítiques públiques de joventut, cal fomentar l’orientació escolar i 
professional, per tal que el la persona jove pugui prendre decisions lliurement 
i de manera responsable respecte al seu futur. Calen òrgans d’assessorament 
i de guiatge per tal de planificar i programar adequadament la seva pròpia 
ubicació futura dins del conjunt social.
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