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JOVE

Trobada d’entitats del Triangle Jove
La Fundació Triangle Jove organitza cada any
una trobada destinada als representants de
les entitats que formen part del Consell de
la Joventut de les Illes Balears (CJIB), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el
Consell Valencià de la Joventut (CVJ).

El Triangle Jove és, des de 1999, l’espai de
col·laboració del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell de la
Joventut de les Illes Balears (CJIB) i el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).
Els Consells de la Joventut són representants
de l’associacionisme juvenil i tenen com a
objectius la interlocució davant les administracions públiques i la promoció de l’associacionisme. La Fundació Triangle Jove és
l’instrument de coordinació dels consells en
aquestes funcions.

Aquesta trobada està concebuda com un
espai de formació, debat i coneixement
mutu i té, com a objectiu final, millorar la
qualitat de l’associacionisme i potenciar la
participació dels i les joves, així com oferir
a les entitats membre dels tres consells la
possibilitat de trobar espais d’encontre i
intercanvi de treballs, experiències i reivindicacions comunes.

Objectius bàsics del Triangle Jove
•	 Prendre posicionaments sobre temes
d’interès per a la gent jove i traslladar-los
als organismes i institucions que pertoquin, a les entitats juvenils, als i les joves i
a la resta de la societat.
•	 Oferir a les entitats membres dels tres
Consells de la Joventut la possibilitat de
trobar espais d’intercanvi.
•	 Millorar la qualitat de l’associacionisme i
potenciar la participació social dels i les
joves.

INTRODUCCIÓ

QUÈ ÉS SER JOVE?

Enguany el tema que s’ha tractat és el poder
adult i com aquest s’exerceix sobre els i les
joves. El repte és posar en valor la infància,
adolescència i joventut en els cicles de vida
i co-generar eines per a combatre el poder
adult entre totes les persones joves participants.

Les joves som el present, tenim veu, necessitats i drets ara!
Les joves som la veu i el motor del canvi.

Objectius generals del Triangle Jove 2018
•	 Posar en valor la infància, adolescència i
joventut en els cicles de vida
•	 Cogenerar eines per a combatre el poder
adult cap a la joventut
Objectius pedagògics
•	 Identificar expressions i conseqüències
del poder adult en l’àmbit polític, social-mediàtic i educatiu o acadèmic.
•	 Analitzar pràctiques i discursos de poder
adult dins les entitats dels i les participants.
•	 Construir estratègies conjuntament per
contrarestar el poder adult des de les
entitats juvenils.

Ser jove vol dir viure intensament
Ser jove vol dir no rendir-se
Ser jove vol dir mantenir-se ferm amb les
nostres idees.
Ser jove vol dir autoconeixement
Ser jove és una construcció social
Ser jove és cercar, creure i crear les coses
que ens entusiasmen
Ser jove és voler canviar el món.
Ser jove és ser curiosa i tenir esperit crític
Ser jove és ser revolucionaria i voler anar a
l’arrel de les coses
Ser jove és lluitar per l’accés a un oci plural,
divers i complet
Ser jove és qüestionar l’statu quo
Ser jove és qualsevol cosa perquè som diverses
Ser jove és un procés d’apoderament de les
nostres vides
Ser jove és temps per equivocar-se i aprendre
Ser jove és estar oberta al canvi

Ser jove és trencar amb la precarietat i la
discriminació que patim pel fet de ser joves.
Ser jove és confrontar l’opinió de les persones adultes que ens imposen la seva visió
sobre com hem de ser nosaltres i el món

QUÈ ÉS
L’ADULTCENTRISME?

titució. Busquem maneres on implicar-nos
més activament i amb més comoditat, on
podem establir una relació directa amb la
causa en què ens impliquem.

ESFERA POLÍTICA

L’adultcentrisme és una sèrie de conductes,
actituds i creences basades en la diferència
de poder derivada de l’edat, que condueixen
a la discriminació, opressió i desvalorització
D’infants i joves. L’adultcentrisme és una
forma d’opressió experimentada per nenes,
nens i joves causada pels adults i els sistemes que aquests creen, en funció dels seus
interessos i necessitats.

S’entén que en arribar a la vida adulta ens
integrarem en un sistema del qual participarem i on serem productius. Però no s’entén
que aquest sistema ens l’hem trobat fet i
és tan rígid que no ens permet desenvolupar-nos-hi com a joves. És un sistema recelós de les nostres idees i propostes, que
genera multitud de violències i sovint ens
margina fins que no s’acredita la nostra vàlua com a adults.

Els i les joves experimentem un seguit de dificultats que, tot i no ser exclusives del nostre grup d’edat, sí que son més ferotges. La
precarietat laboral, la dificultat en l’emancipació o l’encariment dels preus de l’educació
son tres dels temes que treballem i denunciem des de les entitats i associacions juvenils. L’administració n’és conscient i reconeix
aquests problemes, però molt poques vegades son prioritaris. A la vegada, els partits
polítics fan un ús interessat i electoralista
d’aquests greuges. Apareixen a les campanyes i apel·len al vot jove, però després no es
tradueixen en mesures d’acció.
El moviment associatiu juvenil defensem
una participació compromesa, que va més
enllà de votar a les eleccions. Els i les joves
som el grup social més actiu políticament,
però les nostres maneres d’organitzar-nos i
participar sovint no es consideren participació política.
•	 El poder adult garanteix que el sistema
es mantingui, ja que ensenya els joves a
viure-hi i a a mantenir-lo.
•	 La precarietat econòmica i laboral dels
i les joves reforça la idea de la joventut
com a transició, un camí (cada cop més
llarg) que hem de seguir fins a ser adults
i adultes de “profit” (és a dir, que mante-

L’adultcentrisme és una forma de violència
que moltes vegades sentim, però que mai
ens hem aturat a analitzar. Aquesta violència la podem sentir en molts entorns (escola
o universitat, feina, casa) però cal que siguem conscients que també l’exercim (amb
germans o germanes, dins les nostres entitats).
L’adultcentrisme també es pot anomenar:
Adultisme
Edadisme
Poder Adult
Hi ha la idea generalitzada que els i les joves no participem en la política, però està
fonamentada en el fet que votem menys
en les eleccions. Potser cal actualitzar els
conceptes de participació perquè el que és
cert és que els i les joves si participem, però
mitjançant altres vies alternatives a la ins-

És potser aquest oblit una oportunitat per
a l’autoorganització, el debat i l’anàlisi crític
per tal de canviar un sistema injust?

•	
•	

nim el sistema).
Per què la despesa pública està fonamentalment dirigida a l’adultes a i la
vellesa?
Què és millor: fer polítiques estrictament
per a joves o incloure la perspectiva juvenil en el disseny de polítiques públiques?

ESFERA SOCIAL
MEDIÀTICA

ESFERA ACADÈMICA

Els i les joves tenim un gran problema amb
la imatge que la societat té creada sobre nosaltres. Això es deu a que, d’una banda, els
mitjans de comunicació, i de l’altra, el gruix
adult de la societat adulta, contribueixen
a generar una imatge molt dolenta sobre
nosaltres. Falsos mites com els anomenats
“ni-nis”, les relacions amb les drogues o el
vandalisme creen estereotips falsos. Així,
els i les joves hem de lluitar constantment
contar els prejudicis en tots els àmbits de la
nostra vida.
Els mitjans de comunicació solen presentar
els èxits de les persones joves com a casos
aïllats (la persona que ha tret la millor nota
a la selectivitat), mentre que les “problemàtiques” (com ara consum de substàncies o
alcohol) es presenten com a casos comuns i
compartits per totes.
•	 Podem utilitzar el poder adult com a motivació per a ajuntar-nos i cohesionar-nos
com a joves?
•	 Quin pot ser el nostre paper a l’hora de
trencar els estereotips sobre jovent que
apareixen als mitjans de comunicació?

Malgrat que les universitats estan plenes de
gent jove, hi ha una gran manca de perspectiva jove tant en la part educativa com en la
de recerca. Seria possible trobar un mètode
de gestió de la Universitat que considerés
els i les joves com a actors vàlids?
La part universitària dedicada a la recerca
i la generació de coneixement està dirigit
i gestionat des d’un punt de vista adult i
adultista. És rígid i dificulta la incorporació de
punts de vista i anàlisi jove.
La sociologia està dividida sobre la joventut.
Hi ha un conjunt de teories que es neguen a
considerar el jovent com a grup social, ja que
és massa heterogeni (classe social, cultura,
origen, edat, gènere o orientació sexual).
Però si ens aturem a pensar-ho, no és la
vellesa igual d’heterogènia?

COMPROMISOS DELS I LES PARTICIPANTS
COMPROMISOS A NIVELL

COMPROMISOS A NIVELL

•	

•	

PERSONAL

•	
•	
•	
•	

•	

Detectar, denunciar i fer pedagogia davant actituds adultcentristes tenint en
compte les cures.
Ús de les xarxes socials per visibilitzar el
problema. Detectar, denunciar i fer pedagogia.
Formar-nos per tal de revisar el llenguatge adulcentrista i fer deconstrucció.
Entendre la inexperiència com a oportunitat.
Prendre consciència de diferents opressions que recauen sobre mi, així com dels
meus privilegis i la meva posició, i que jo
també reprodueixo.
No fer diferències entre joves, entendre’ns com un sol col·lectiu.

D’ENTITAT

•	

•	

•	

•	

Cures i prevenció : creació d’un protocol per tal d’evitar que es perpetuïn les
violències, com per exemple quotes joves
dins les entitats o generar espais segurs
de debat.
Anàlisi: com a joves on estem anant? què
estem fent? Evitem que es faci “youthwashing” amb nosaltres. Calen més
actes liderats per joves.
Processos d’acompanyament a persones
noves a l’entitat:
- fer un “assaig” abans d’una assemblea (explicar el funcionament)
- dinàmiques de coneixença per
obrir els grups preestablerts.
- tenir una persona de referència a
les primeres assemblees.
Reunions amb infants/membres de l’entitat i generar espais on puguin proposar
canvis estructurals, més enllà de valorar
si una activitat ha agradat o no.
Tenir una perspectiva juvenil transversal tant en els projectes com en les actuacions. Co-decisió de les polítiques de
joventut.

•	

•	

Trencar mites juvenils: a través de participar en espais intergeneracionals. “Els
joves podem parlar de més temes que
no siguin per a joves”.
Fomentar el relleu continu per evitar les
generació-tap i l’estancament de l’entitat.

•	
•	
COMPROMISOS A NIVELL

SOCIAL
•	

Potenciar una educació en participació i
política.

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Plena ciutadania als 16 anys.
Dia de la joventut per a promoure la desmitificació dels tòpics sobre la joventut.
Visibilitzar les característiques biològiques, psicològiques i de socialització de la
joventut per tal de trencar estereotips.
Posar en valor la diversitat d’itineraris
vitals.
Dignificar l’ús de neologismes.
Treballar per a un canvi real en l’àmbit de
l’educació afectivosexual amb una perspectiva juvenil i diversa.
Facilitar i simplificar la revisió i creació
efectiva del procés legislatiu.

RECURSOS I
BIBLIOGRAFIA

ELS PONENTS

El concepte de joventut, de Juan Antonio Taguenca Belmonte.
•	 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032009000100005#notas

Roger Soler és doctor en Ciències Polítiques
per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). La seva investigació tracta de la relació entre els joves ciutadans, la política i la
democràcia. Ha participat en investigacions
sobre comportaments polítics, moviments
socials, política institucional, sociologia de la
joventut, dinàmiques generacionals, polítiques públiques i canvi ambiental i social. Ha
treballat a l’Observatori de la Joventut de
Catalunya per promoure la investigació sobre
els camps de la joventut i la transferència
de coneixement de la recerca a les polítiques
públiques.

Joventut com a concepte no funcionalista,
d’Ignasi Brunet i Alejandro Pizzi.
•	 http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v11n1/
v11n1a03.pdf
Joventut protagonista: capacitats i límits de
transformació social (INJUVE).
•	 http://www.injuve.es/sites/default/files/
Revista95completa_0.pdf
Adultisme, una altra forma d’opressió i
violència, de Dina María Elías Rodas.
•	 http://brujula.com.gt/adultismo-otra-forma-de-opresion-y-violencia/
“Rebels amb causa. Manifest juvenil contra
el poder adult”, llibre coescrit per Albert Martín, Mireia Foradada, Maria Rodó de Zárate i
Jordi E. Castany sobre la voluntat de desenvolupar la concepció del «poder adult» i la
d’aprofundir en les conseqüències quotidianes de les desigualtats que pateix el jovent.

Albert Martín és Doctor en Sociologia (UAB) i
especialitzat en Psicologia Social. La seva experiència professional se centra en la recerca
i la docència i en la formació en diferents
àmbits socials: joventut, participació, igualtat de gènere, ocupació i orientació laboral.
És coautor, juntament amb Mireia Foradada
i Maria Rodó, del llibre “Rebels amb causa. Manifest juvenil contra el poder adult”.

