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El camp d’estudi d’aquest treball és la participació política i social del jovent, concretament de 

l’alumnat de batxillerat del Vallès Oriental. 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 

pren realment la participació política i social juvenil. 

Els discursos més mediàtics sobre la joventut, doncs, atribueixen als joves unes característiques 

que configuren un imaginari col·lectiu al voltant d’aquests com a grup social poc preocupat per 

l’entorn, irresponsable,  que no fa servei a la comunitat. Aquests discursos identifiquen la 

suposada baixa participació política i social del jovent com una preocupació perquè prenen la 

participació política com un indicador clau de la qualitat democràtica dels països (Gonzàlez, 

Collet, Sanmartín, 2007). Situen les causes de la baixa participació en el poc interès i coneixement 

del jovent sobre els processos polítics, els baixos nivells de confiança en els polítics i les 

institucions democràtiques, la desadhesió al sistema sociopolític, i la pèrdua de llaços comunitaris 

(Horvath, Paolini, 2013; Gonzàlez, Collet, Sanmartín, 2007). 

Malgrat aquests discursos, tots els estudis consultats conclouen que la participació del jovent no 

és menor actualment que en èpoques anteriors, i que ni tan sols és menor a la dels grups adults, 

sinó que el que s’observa és que les seves formes de participació escapen de la política tradicional 

o dels patrons d’implicació en la vida política del segle passat (Horvath, Paolini, 2013; Soler i Martí, 

2019). 

En el present estudi es considera participació política i social totes “aquelles accions que els 

individus duen a terme amb una certa voluntat d’incidència en la configuració de la vida col·lectiva 

– ja sigui per conservar-la, ja sigui per transformar-la”, per tant, la participació política “implica 

“sentir-se part” de la vida col·lectiva però molts cops no implica interaccions dins d’un marc 

grupal” (Gonzàlez, Collet, Sanmartín, 2007). 

Partint d’aquesta definició, les hipòtesis de l’estudi són: 

(H1) El jovent no té desafecció a la participació política i social (H1.1) sinó que senten desafecció 

cap al sistema polític i institucional, i desconfiança cap als responsables polítics.  

(H2) Les persones joves presenten formes d’implicació política que no encaixen en les formes 

polítiques tradicionals o institucionalitzades, (H2.1) Es tracta d’una participació poc estructurada 

i burocratitzada, puntual i  concreta. 

(H3) Els factors que expliquen els graus, formes i àmbits de participació dels joves són múltiples, 

(H3.1) i en aquest sentit presenten perfils heterogenis. 

Per a confirmar o rebutjar aquestes hipòtesis, s’ha fet un estudi basat en mètodes quantitatius 

amb un mostreig aleatori simple. La recollida de dades s’ha fet a través d’enquestes on-line 

dirigides a l’alumnat que s’han enviat als 49 centres amb batxillerat o cicles formatius del Vallès 

Oriental, tot i que finalment s’ha tingut en compte només l’alumnat de batxillerat per falta de 

dades de cicles formatius. S’ha fet l’exploració de les dades de la mostra de 410 alumnes basada 

en anàlisis univariants i bivariants, i tests de correlació. 

 



En base l’anàlisi de les dades veiem que l’alumnat de batxillerat mostra poc interès en la política 

en un sentit estricte i tenen una baixa confiança en els responsables polítics, però això no implica 

que tinguin una baixa participació. Majoritàriament en reconeixen la utilitat, i el 71% participa en 

la vida política i social d’una manera o altra (segons la nostra definició), un percentatge molt 

elevat que contrasta totalment amb els discursos definits al marc teòric. 

Les seves formes de participar efectivament escapen de l’òptica clàssica de la participació política 

formal a través de partits, organitzacions i sindicats (aquests representen només el 8%). 

S’impliquen en la participació comunitària semi-formal de manera àmplia (en un 50%), sobretot 

a través de moviments socials, d’entitats de lleure i de cultura popular. I més d’un 60% duen a 

terme accions informals i individuals, principalment participant en manifestacions i protestes i 

traslladant els seus principis ideològics en les seves conductes del dia a dia.  

Són, per tant, formes de participació pròpies del que des de la teoria dels moviments socials es 

van anomenar els nous moviments socials, sorgits a la dècada dels 60: poc estructurades, puntuals 

i intermitents, i no requereixen de la pertinença a un col·lectiu. Estan relacionades amb qüestions 

quotidianes i sectorials, i persegueixen motius altruistes i ideològics. 

Cal destacar que en les diferents formes de participació hi ha heterogeneïtat en els perfils dels 

alumnes com sosté la hipòtesi 3, tot i així, es reflecteix que hi ha una participació significativament 

més elevada en les dones, i lleugerament en les persones nascudes a l’estat espanyol, i en els 

alumnes amb tutors legals que tenen estudis post-obligatoris.  

Així doncs, a partir de l’anàlisi de les dades podem concloure que les hipòtesis del present estudi 

són majoritàriament certes aplicades a la mostra, i amb una certa confiança al conjunt de 

l’alumnat de batxillerat del Vallès Oriental. Això permet 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 que el que aquests 

discursos presenten. 
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