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El seminari “Joves i Participació en els afers públics” organitzat per la Fundació Francesc Ferrer i 

Guàrdia amb el suport de la Direcció de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, va reunir a ex-

perts en la matèria que des de diferents perspectives analítiques, aprofundiren en el debat sobre les 

noves tendències de participació juvenil. 

En els darrers anys s'ha incrementat la preocupació institucional sobre la participació política dels i 

de les joves. Als ja coneguts, però discutibles, discursos sobre la “desafecció” juvenil, s'afegeix un 

nou element, fruit de la conjuntura econòmica actual, que és el protagonisme que els joves han tin-

gut en diferents iniciatives de protesta sota formes no tradicionals, en les que les xarxes socials han 

tingut un paper predominant.  

En aquest context, es posa de manifest la importància de debatre i analitzar com evolucionen les 

formes de participació dels i les joves. Les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre 

i la nova composició de l’emicicle també han ofert una nova oportunitat de reflexió sobre la participa-

ció juvenil.  

Tot i que un dels elements centrals del debat va ser la participació electoral, el debat no es limità a 

aquest aspecte. Es va debatre sobre les noves tendències de participació juvenil, sobre la participa-

ció 2.0 (xarxes socials, e-participació), la participació organitzada vs. la participació en nous escena-

ris, la desafecció política juvenil (desafecció dels afers de la “polis” vs. desafecció dels partits) i les 

condicions per a la participació, entre d’altres qüestions. 

En el marc del seminari també es van presentar les conclusions dels resultats preliminars de 

l’Enquesta de Participació Política de Catalunya 2011. 

Al seminari van participar: 

 Carles Agustí. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de 

l’Ajuntament de Barcelona  

 Roger Soler. Observatori Català de la Joventut. Direcció General de Joventut. 

Generalitat de Catalunya 

 Sílvia Cabezas. Doctora en Sociologia. Professora UIC i UOC. Especialista en 

Teoria de la Comunicació 

 Jordi Muñoz. Doctor en Ciència Política. Investigador postdoctoral UAB 

 Sergi Contreras. President del Consell Nacional de Joventut de Catalunya 

(CNJC)  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

  



 

 

A continuació presentem un resum de les principals aportacions de les persones que van intervenir 

al seminari i adjuntem els materials íntegres que els ponents van fer servir com a suport per a la se-

va intervenció.  

 

 Carles Agustí. Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de 

l’Ajuntament de Barcelona  

 Roger Soler. Observatori Català de la Joventut. Direcció General de Joventut. 

Generalitat de Catalunya 

 Sílvia Cabezas. Doctora en Sociologia. Professora UIC i UOC. Especialista en 

Teoria de la Comunicació 

 Jordi Muñoz. Doctor en Ciència Política. Investigador postdoctoral UAB 

 Sergi Contreras. President del Consell Nacional de Joventut de Catalunya 

(CNJC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1 Sr. Carles Agustí - Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme 
de l’Ajuntament de Barcelona  

La societat actual ens presenta un context de crisi de la política, crisi produïda pel distanciament 

entre la política institucional (partits polítics, administració pública, etc.) i la ciutadania. Aquest feno-

men, amb responsabilitats compartides entre les institucions, la societat civil i els mitjans de comuni-

cació, genera un sentiment de desconfiança per part de la ciutadania cap als seus representants.  

Aquest fet es concreta en un sentiment de desafecció política, no com a fenomen únicament ju-

venil, sinó com a fenomen que afecta a 

totes les capes de la població. Diverses 

fonts estadístiques mostren que el grau de 

satisfacció amb la democràcia o l’interès per 

la política no presenten grans diferències 

entre els joves i els adults, fet que ens porta 

a pensar que no són conductes únicament 

extrapolables al col·lectiu juvenil sinó que es 

presenta entre tots els grups d’edat. 

És indubtable que som testimonis d’un canvi 

de context, existeixen moltes raons per explicar aquest fet, però la principal és la revolució digital. 

Aquesta revolució suposa una modificació de les formes de participació, que passen d’un model molt 

presencial a un model digital, on la informació arriba a molts més indrets i a una gran velocitat. 

Aquesta transformació facilita la participació, per exemple a través de les xarxes socials, fet que pro-

voca que qualsevol persona que estigui en una xarxa pugui participar. Fins i tot les persones que uti-

litzen xarxes socials no tan polititzades, sinó més enfocades a les relacions socials (facebook, etc), 

acaben participant ja sigui per donar opinió o per compartir informació. Aquesta nova realitat ens 

mostra que els joves no participen menys o més a la vida política sinó que ho fan de manera 

diferent. 

Un procés semblant succeeix en l’associacionisme, que influenciat per aquest canvi de context està 

en procés de redefinició. La presencialitat que ha caracteritzat a aquests moviments, tot i continuar 

existint, ha deixat de tenir un pes tant important. Els joves s’adapten als nous models, i en els últims 

anys les formes de participació que han crescut són els moviments socials (15M). Moviments que 

surten de la xarxa i que no tenen presencialitat física, ni càrrecs representants. Diverses estadísti-

ques mostren com el col·lectiu dels joves presenta nivells més baixos de participació en associaci-

ons, però no perquè realment hi participin menys, sinó perquè ho deixen de fer en aquestes associ-

acions més presencials, de caràcter més tradicional, per fer-ho a partir de l’ús de les noves tecnolo-

gies. 

Com s’ha comentat anteriorment, els joves també participen però de formes diferents. Si bé és 

cert que presenten nivells de participació electoral més baixos, la participació engloba moltes altres 

formes més enllà del fet d’anar a votar.  



 

Per altra banda, és cert que existeixen certes problemàtiques que afectarien de forma específica al 

col·lectiu dels joves: 

- Existència d’una escassa formació de la participació en l’ensenyament reglat. No hi ha 

una bona formació en termes de cultura democràtica i de cultura participativa. 

- I probablement, un augment de la importància del valor de l’individualisme entre els jo-

ves. 

Sense intenció de crear hipòtesis irrefutables, aquests dos factors podrien dificultar la continuïtat 

d’una participació més clàssica i tradicional per part dels joves. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.1.1 Material de suport a la intervenció del Sr. Carles Agustí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Sr. Roger Soler – Agència Catalana de Joventut 

Es poden identificar 5 elements de canvi propis de la nostra societat, que poden tenir un impacte so-

bre les tendències de participació dels i les joves. 

En primer lloc, es produeix un canvi en les formes de transició juvenil. El procés on l’individu pas-

sa d’un estadi de dependència familiar a un altre on esdevé un ésser actiu en societat. Està patint, 

per tant, canvis substancials. Si dècades enrere aquest era un procés ràpid i unidireccional 

(s’aconseguia trobar feina ràpid i de forma estable i l’emancipació dels joves era per sempre) en els 

darrers anys, i amb més accent en èpoques de crisi, ha esdevingut un procés d’incertesa creixent 

amb moltes possibilitats de retorn. 

Per altra banda s’ha de destacar que, 

tal i com han anunciat alguns dels cien-

tífics socials més importants (Lipovet-

sky, Bauman o Beck), també s’estan 

produint canvis en l’esfera subjectiva 

dels individus. Els elements que en 

les societats industrials generaven 

identitat i feien que les persones sentis-

sin que “formaven part d’alguna cosa” (treball, classe social, religió), han anat perdent consistència 

en la societat post industrial. Aquest fenomen provoca una pèrdua en la identitat col·lectiva dels indi-

vidus i agreuja el procés d’individualització. 

En tercer lloc es pot fer referència a la mobilització cognitiva. El nivell educatiu ha augmentat en-

tre la generació jove, aquesta millora en el nivell formatiu ha propiciat un major accés a la informa-

ció i una millor capacitat de selecció d’aquesta. Aquests elements ajuden a millorar la participació 

política ja que quan els individus tenen una millor formació s’observa un participació més alta, però 

també més autònoma.  

També cal destacar una Obertura de l’objecte polític. L’Estat ha deixat de monopolitzar tot el po-

der polític, això fa que estigui perdent centralitat a favor d’empreses i multinacionals que en els dar-

rers anys han aconseguit tenir molt més pes en la pressa de decisions polítiques. 

Per altra banda trobem “Les promeses incomplertes de la democràcia”. La democràcia real no 

ha pogut complir les expectatives de l’ideal democràtic que hi porta associat. Fets com la supervi-

vència de certes oligarquies, la difícil delimitació dels espais d’abast de la democràcia, els àmbits no 

democratitzats, són exemples que posen en dubte la capacitat de la ciutadania de prendre decisions 

a partir d’aquest sistema polític.  

Aquests elements de canvi tenen una gran incidència en les conductes participatives dels joves, es 

poden resumir en: 

 



 

 

 

- El fet de que els joves tinguin dificultat en situar-se en la societat (perspectives de futur ple-

nes d’incertesa i pèrdua d’elements identificatius), fa que la seva participació no tingui un 

caràcter estable i es produeixi un procés de volatilitat en l’activisme caracteritzat per que 

cadascú actua pels seus interessos.  

 

- Al mateix temps es produeix un desprestigi de les vies institucionals de participació. El se-

grest d’espais democràtics per part d’interessos financers ha provocat que els joves intentin 

participar anant més enllà de les formes institucionals, fet que provoca una diversificació de 

les formes de participació. 

 

- Per últim, l’augment de la capacitat cognitiva dels i les joves que els porta a realitzar les se-

ves actuacions de manera més autònoma i en ocasions als marge d’estructures molt institu-

cionalitzades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1 Material de suport a la intervenció del Sr. Roger Soler  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

2.3 Sra. Sílvia Cabezas - Doctora en Sociologia. Professora UIC i UOC. Especia-
lista en Teoria de la Comunicació 

 

Les xarxes socials i Internet en general han tingut una gran importància en els darrers anys entre el 

col·lectiu dels joves. Aquest fet ha portat a que molts partits polítics prenguin consciència de que In-

ternet és una de les eines per captar vots, i han començat a utilitzar-lo de la mateixa manera que ho 

fan els joves i certs moviments socials, per així poder promoure l’interès juvenil en el partit. Són 

comuns les pàgines webs amb contactes de referents juvenils, enllaços a revistes o tot tipus 

d’informació sobre la formació política, que juntament amb 

l’ajuda dels canals de comunicació i xarxes socials, formen 

un xarxa d’informació que es pretén que arribi al col·lectiu 

juvenil. 

Per poder arribar més directament als i les joves els grans 

partits acostumen a copiar mètodes i accions nascudes en 

els moviments socials, per evitar així que les iniciatives si-

guin vistes com quelcom provinent d’un aparell institucio-

nal. Alguns exemples d’aquestes iniciatives promogudes 

pels partits són “performance”, grans accions al carrer, 

flashmob, etc. 

Per altra banda, l’ús que li donen els joves a les xarxes so-

cials té un caràcter diferent. La majoria els utilitza com a 

forma d’entreteniment i contacte social, mentre que només un petit nucli juvenil utilitza aquestes xar-

xes per aspectes polítics. Aquests joves que utilitzen les xarxes socials per temes polítics, sí que es-

tan interessats en el món polític, però no des de formes institucionals sinó des de formes de partici-

pació més alternatives. El perfil d’aquest col·lectiu acostuma a ser el de joves ubicats en l’eix ideolò-

gic més aviat de l’esquerra, fet que es fa patent en els continguts que circulen per la xarxa. En 

aquest cas les xarxes socials són vistes com una alternativa als mass media institucionals, és 

a dir com a mitjà de contrainformació on existeix més llibertat d’expressió i on és possible la circula-

ció d’informació contrària al que es transmet en els mitjans dominants. Exemples d’aquest fet han 

estat visibles tant en les darreres eleccions catalanes com en molts dels successos més destacats 

els darrers anys on la visió exposada pels medis institucionals o majoritaris ha anat acompanyada 

per una contrainformació o opinió més crítica provinent de les xarxes socials.  

 

 

 

 



 

 

 

2.3.1 Material de suport a la intervenció de la Sra. Sílvia Cabezas 

 



 

 



 

 

 

 



 

2.4 Sr. Jordi Muñoz - Doctor en Ciència Política. Investigador postdoctoral UAB 

La joventut catalana presenta unes característiques pròpies pel què fa a la participació política. Si 

comparem les dades disponibles sobre el comportament electoral dels joves amb les de la resta de 

franges d’edat, observem que existeixen un seguit de trets diferencials que val la pena destacar si 

volem tenir una idea més o menys clara dels canvis de conducta que caracteritzen a les noves gene-

racions.  

La ubicació dels joves a l’eix ideològic, la tendència d’aquesta a votar partits petits, el nivell 

d’abstencionisme, la seva relació amb les fonts d’informació política etc. Són alguns dels elements 

que ens poden ajudar a comprendre les particularitats del seu comportament electoral. Per a fer-ho 

es tindran en compte les dades facilitades pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i el Gesoc, publica-

des per El Periódico i que estan encarades a les eleccions del 25 de novembre.  

Pel què fa a la distribució ideològica, podem observar que el jovent presenta un percentatge de 

persones d’esquerres més ampli que no pas la resta de franges d’edat. L’extrema esquerra, tot i que 

no deixa de ser minoritària també representa un percentatge més elevat que entre les persones 

adultes, aquesta possible minorització de l’extrema esquerra pot ser deguda, en part, a la terminolo-

gia que s’utilitza, ja que precisament el concepte “extrema esquerra” pot generar rebuig i que la gent 

tendeixi a no autoubicar-se en aquest paràmetre. 

Si bé el percentatge de joves que es consideren de dretes és menor que el d’adults, cal destacar 

que l’extrema dreta també presenta unes xifres comparativament superiors, si bé no deixen de ser 

residuals.  

A l’hora de determinar el nivell de simpatia envers els partits, observem una tendència del jovent a 

la sobrerepresentació dels partits petits si ho comparem amb les dades de la resta de la població. 

Així doncs, tant Convergència com el PSC mostren uns nivells de simpatia substancialment més 

baixos entre el jovent que entre la resta de sectors de la població, mentre que els partits més petits 

(la majoria dels quals són d’esquerra o centre-esquerra) reben una millor consideració per part dels 

joves. Cal destacar el cas particular del PP, que presenta una simpatia similar entre els joves i la 

gent adulta. Tot i això, els partits grans segueixen sent els que compten amb més simpaties entre el 

jovent. 

Si tenim en compte la intenció de vot, segons les dades recollides pel Gesoc, veiem que partits 

com el PSC o CiU decauen entre el jovent, si ho comparem amb les dades de la resta de la pobla-

ció. De fet, Convergència obté, entre la gent jove, la meitat d’intenció de vot que entre les persones 

adultes. En canvi els partits petits, a excepció de PP i Ciutadans, es veuen sobrerepresentats. 

Un altre element a tenir en compte és el ni-

vell de confiança envers els polítics. Si 

tenim en compte aquest indicador, veiem 

que, si bé els joves són una mica més crí-

tics que la resta de la població, el cert és 

que la diferència no és massa gran, entre 

un 14% i un 15% de la població considera 

que els polítics tenen en compte el què 

pensa la majoria, mentre que al voltant del 

80% considera que els polítics només bus-

quen el benefici propi. Observem una dife-

rència més important entre els diversos 

grups d’edat on es planteja si la gent del 

carrer pot influir en l’àmbit polític. Un per-



 

 

 

centatge més elevat de persones adultes, en relació als joves, considera que la participació de la 

ciutadania pot incidir a l’esfera política. 

La participació electoral també és un factor a tenir en compte a l’hora de definir el comportament 

polític dels joves. La intenció de participació a les eleccions del 25N són força similars entre els jo-

ves i els adults, la xifra ronda el 70%, si bé entre la gent jove el percentatge és lleugerament menor. 

On trobem una diferència important és als nivells de participació de les eleccions celebrades l’any 

2010, on els joves presentaren una abstenció substancialment superior a la dels adults. Cal destacar 

el fet que, la majoria dels que no estan segurs de votar, finalment no voten.  

Pel què fa a la importància que s’atribueix als diferents tipus de comicis, veiem que les xifres 

relatives al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya són similars entre els adults i els jo-

ves. On s’observa una major diferència és a les eleccions municipals i europees. En el primer cas, 

els joves donen menys importància als comicis locals que la gent adulta, mentre que en el cas euro-

peu es mostren uns resultats a la inversa. Així doncs, observem que els joves valoren més l’arena 

política supraestatal que la municipal. 

Un últim punt a tenir en compte és les fonts d’informació política que utilitzen més freqüentment 

els joves. En aquest sentit, cal destacar que ha decaigut l’ús dels mitjans de comunicació “tradicio-

nals” (ràdio, premsa escrita i televisió, tot i que en menor mesura) mentre que Internet ha substituït 

bona part d’aquests mitjans de comunicació. A més, cal destacar que la informació que es transmet 

a través d’amics i coneguts també és una font important de comunicació, fet que també es pot rela-

cionar amb l’ús d’Internet i de les xarxes socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.1 Material de suport a la intervenció del Sr. Jordi Muñoz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Sergi Contreras. President del Consell Nacional de Joventut de Catalunya 
(CNJC)  

Des del punt de vista de l’associacionisme, la 

democràcia es percep com un model polític 

que ha d’anar més enllà de la simple repre-

sentativitat. Des de l’àmbit associatiu es per-

cep una manca important de mecanismes de 

participació de la ciutadania en el procés de 

presa de decisions, un fet que redueix els in-

centius de la societat civil a l’hora de partici-

par políticament i contribueix a l’augment de 

la desafecció política. 

Per tal de fer front a aquesta situació, és ne-

cessari que des de les administracions es fo-

menti el reconeixement del teixit associatiu, 

especialment del juvenil, com a mecanisme 

eficaç per tal de canalitzar les demandes ciu-

tadanes i establir un canal de diàleg entre els 

ens polítics i la societat civil. En aquest sentit, des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya 

s’aposta per la concertació de les polítiques públiques, és a dir, el treball conjunt entre les adminis-

tracions i les entitats per tal de desenvolupar polítiques adequades a les necessitats reals de la ciu-

tadania. Un exemple d’aquest mètode és l’elaboració del Pla Nacional de Joventut, en el qual inter-

vingueren la Direcció de Joventut i el mateix Consell Nacional.  

A nivell de política de partits, es considera que els partits polítics desenvolupen les seves propostes 

polítiques des d’un punt de vista electoralista. Si tenim en compte que la nostra societat, així com el 

conjunt de les societats europees, està experimentant un progressiu envelliment demogràfic, els par-

tits polítics tendiran a deixar a un segon pla les polítiques destinades a la joventut per tal de buscar 

afinitats entre els grups més amplis de població. Una de les propostes que s’han fet des del teixit as-

sociatiu consisteix en rebaixar l’edat de vot per tal d’ampliar el sector de votants joves i, incentivar 

d’aquesta manera als partits polítics per fer polítiques adequades a les seves necessitats i fomentar 

la seva participació. 

L’associacionisme és encara una eina útil de participació, tot i que al llarg de les últimes dècades la 

participació presencial i col·lectiva que caracteritza aquest model s’ha vist alterat per la incorporació 

de les tecnologies 2.0 i de noves formes de participació més centrades en l’acció individual. Dona-

des aquestes circumstàncies, el teixit associatiu juvenil ha de saber incorporar aquestes noves ma-

neres de participació en el seu funcionament, per tal d’adaptar-se als mecanismes que ja ha adoptat 

bona part del jovent. 

Per tal de consolidar i augmentar el nivell de participació entre la ciutadania, és necessari replantejar 

alguns aspectes del model educatiu amb la finalitat d’incorporar valors de comunitat i interès pels 

afers públics als infants. El mateix procés de formació s’hauria de desenvolupar de manera participa-

tiva per tal de transmetre aquests hàbits a les noves generacions. 



 

 

 

  



 

  



 

 

 

 
Al seminari es va reflexionar sobre el paper de les noves 

tecnologies i les xarxes socials en les noves formes de 

participació, el paper que juga l’associacionisme en la 

socialització en l’interès per la política i la seva vincu-

lació amb els nous moviments socials. 

Al seminari es van fer referència a les conclusions de 

l’Enquesta de Participació Política 2011 on es destaca 

una tendència a la diversificació de les formes de par-

ticipació per part de la població jove, com a resultat de la 

confluència de factors com una major incertesa en les tra-

jectòries vitals, un major nivell formatiu de la població jove 

o el desprestigi de les vies institucionals de participació.  

Es va destacar la importància de la integració al mercat de treball per al manteniment de con-

ductes participatives i d’interès per la política. Quan el sistema no dóna resposta a les necessitats 

de la gent, augmenta el descrèdit i el desinterès per la política.  

En relació als nous moviments socials es va posar en qüestió el discurs sobre la dualitat entre nous 

moviments socials i associacions en tant que existeixen vasos comunicants entre uns i altres. La 

gent socialitzada en participació a les associacions, partits, sindicats, etc. és la que en molts 

casos participa i dóna continuïtat als moviments socials, i alhora, els nous moviments socials 

poden esdevenir per a molts joves el primer contacte amb la participació política i la via d’entrada a 

les associacions, per al desenvolupament d’una participació més continuada. 

La interrelació entre les velles i les noves formes de fer política es posen de manifest en tots els àm-

bits; en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya s’ha constatat l’assumpció per part dels 

partits polítics de formes de comunicació i de relació amb la ciutadania més pròpies dels moviments 

socials que de les metodologies tradicionals dels partits.  

Davant l’interès generat per les intervencions i conclusions del seminari, els organitzadors es van 

comprometre a continuar el treball de reflexió i convocar noves sessions de debat en el futur. 


