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en reconeixen la utilitat

participen en la vida política i comunitària

Es poden matisar i desmentir els discursos sobre
l’apatia, el desinterès i la no participació política del
jovent: l’estrat més jove entre els joves estan implicats
en la vida política i social d’una manera molt més
significativa del que aquests discursos presenten.

Formes de participació
Partit polític

Sindicat
Associació veïnal

Organització política
Moviments socials

Entitat de lleure
Cultura popular

Club d'esports
Manifestacions 

Accions de boicot
Signar peticions

Roba amb missatges reivindicatius
Conductes d'acord amb principis

Espais Ajuntament
Activisme a xxss

Cap

Àmbits de participació
Àmbit feminista

Àmbit de la diversitat LGRB
Àmbit del dret a l'habitatge

Àmbit laboral
Àmbit ecologista

Àmbit independentista
Àmbit juvenil

Àmbit educatiu
Cap

per motius altruistes 
i ideològics

poc estructurada

puntual i intermitent

El camp d’estudi d’aquest treball és la participació política i social del jovent, concretament de l’alumnat de batxillerat del Vallès Oriental. 

Poc interès en la política en un sentit estricte
Baixa confiança en els responsables polítics.

Introducció

Els factors que expliquen els graus, formes i àmbits de
participació dels joves són múltiples, i en aquest sentit
presenten perfils heterogenis.

El jovent no té desafecció a la participació política i social
sinó que senten desafecció cap al sistema institucional, i
desconfiança cap als responsables polítics. 

Les persones joves presenten formes d’implicació política
que no encaixen en les formes polítiques tradicionals o
institucionalitzades, sinó que encaixarien més en les
lògiques dels nous moviments socials contemporanis. 

Hipòtesis

Resultats

Laura Gandia Barlocci, tutoritzat per Teresa Sordé Martí

Metodologia
Basat en mètodes quantitatius amb mostreig aleatori
simple, a través d'enquestes a l'alumnat de batxillerat
dels centres del Vallès Oriental.

Exploració de les dades amb RStudio, amb anàlisis
univariants i bivariants.

Mostra de 410 alumnes:

no implica que tinguin una baixa participació

Característiques
de la participació

Conclusions
Les hipòtesis del present estudi són majoritàriament
certes aplicades a la mostra de l’alumnat de batxillerat
del Vallès Oriental. 

En les diferents formes de participació hi ha
heterogeneïtat en els perfils.

Els discursos sobre el desinterès i la baixa implicació política, hegemònics en el context internacional en l’última dècada, han estat desplaçats
pels de la criminalització de la protesta jove, en uns anys d’alta mobilització social a Catalunya. L’objectiu del treball és contrastar aquests
estereotips i discursos, i posar-hi llum estudiant les formes que realment pren la participació política i social juvenil.
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Participació informal Participació semi-formal Participació formal

Freqüència de la participació

Distribució del sexe en les
formes de participació

Distribució del lloc de naixement
en les formes de participació

Distribució del nivell d'estudis dels
tutors en les formes de participació

Distribució de la titularitat en
les formes de participació

Nivell d'estudis dels tutors legals


