JOVES, CULTURA I EDUCACIÓ.
PROPOSTES PER A UNES
POLÍTIQUES INCLUSIVES
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Aquest document recull el resultat del debat mantingut amb diversos actors de la societat civil i de l’Administració
implicats en l’educació, la cultura i les polítiques de joventut durant els mesos de novembre i desembre del 2020.
Aquest debat ha estat impulsat per l’equip de recerca de la UPF vinculat al projecte europeu CHIEF (“Herència
cultural i identitats de l’Europa del futur”) sobre l’educació i les pràctiques culturals de les persones joves. El
document és també resultat de l’evidència recollida per la mateixa recerca de CHIEF, que es pot consultar a la
pàgina del projecte: www.upf.edu/web/chief.
Aquest text s’adreça especialment als responsables de l’elaboració de les polítiques públiques, entre les quals
s’inclouen les polítiques culturals, les educatives, les de ciutadania i les de joventut. Però també vol ser un missatge
per als actors que participen en aquests àmbits, i per a tota la societat en general. Amb la nostra recerca volem
afavorir un canvi de paradigma en la comprensió del que és la cultura, l’educació cultural i el reconeixement de les
pràctiques culturals de les persones joves.
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Propostes generals per a les polítiques
públiques:
Les institucions públiques han de fomentar polítiques que posin en relació les àrees de cultura, educació
i joventut, trencant barreres departamentals, per tenir un major impacte en la realitat del dia a dia de les
persones joves.
Cal entendre les pràctiques culturals com un mitjà de crítica i d’afirmació de la ciutadania davant del
poder. Per tant, no es poden pensar només polítiques des de dalt, sinó que cal pensar en fomentar la
coproducció de polítiques i la participació de les persones joves.
Cal dotar de recursos les polítiques culturals adreçades a les persones joves, tenint en compte el seu
procés de formació. Uns recursos que inclouen tant la part econòmica, com disposar de professionals
que puguin intervenir en educació, cultura i dinamització juvenil de manera combinada.
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El paper de la cultura
en l’educació de les
persones joves
El concepte “cultura” s’acostuma a relacionar amb un tipus concret
de pràctiques, expressions, productes o institucions que estan
socialment legitimades com la cultura que s’ha de transmetre i que
tenen un caràcter més formal. En canvi, una revisió exhaustiva de
les pràctiques culturals de les persones joves ens posa al davant tot
un món d’expressions i de creacions que van molt més enllà: dansa
urbana, còmics, videojocs, skate, trap, batalles de “gallos”, garrotins,
parkour, etc. És important incloure en el concepte de cultura totes
aquestes maneres d’expressió, tant pel que aporten des del punt
de vista de la realitat juvenil, com per la seva capacitat d’incorporar
referències diverses i barrejar-les de manera enriquidora.
De l’estudi fet es desprèn que, en general, algunes d’aquestes
pràctiques i expressions juvenils estan molt poc presents en els
entorns d’educació formal secundària. Això fa que, sovint, no es
connecti amb els referents culturals actuals de les persones joves,
i que no hi hagi prou consciència del potencial educatiu que tenen.
De fet, en l’estudi s’ha pogut constatar que quan s’incorporen
pràctiques culturals participatives i vivencials a l’ensenyament,
els estudiants hi responen molt favorablement i el professorat hi
descobreix un recurs que afavoreix l’adquisició de competències i la
inclusivitat de tot l’alumnat.
La cultura és un recurs imprescindible per formar la identitat
individual i col·lectiva i per adquirir competències, sabers i
aprenentatges per a la vida. Per això, és important remarcar
que l’aprenentatge cultural es produeix en tots els àmbits de
socialització: escola, família, grup d’iguals, oci, consum… En aquest
sentit, cal reconèixer el paper que tenen l’educació no formal i els
entorns educatius informals per adquirir un aprenentatge personal i
una vivència cultural comunitària.

Propostes
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L’educació cultural ha de partir d’una idea àmplia i inclusiva del que és la cultura,
de manera que inclogui les expressions culturals d’avui, especialment les que són
practicades i reconegudes per les persones joves.
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En una societat plural, l’educació cultural ha de dialogar amb els cànons culturals,
les tradicions i la cultura del moment. Forma part de l’aprenentatge cultural el fet
d’aprendre a reinterpretar i transformar les tradicions culturals adquirides.
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L’educació cultural ha de partir de la base que una societat plural implica una
cultura diversa i heterogènia, que no pertany només a un registre o a una tradició
cultural.
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L’educació cultural ha de tenir en compte tots els espais formatius i contextos
educatius en què participen les persones joves: educació formal, educació no
formal i educació informal.
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Promoure
l’aprenentatge cultural
des de l’educació formal
L’educació secundària disposa actualment d’un marc curricular
que hauria d’afavorir el desenvolupament de l’educació cultural en
els programes educatius, atès que estan pensats per treballar per
competències transversals i àmbits.
A més, l’educació formal està canviant cap a fórmules que tenen
més en compte el procés mateix d’aprenentatge i l’autonomia de
l’alumnat. En aquest context, l’educació cultural s’ha d’entendre
com un aspecte transversal -i no com una competència o àmbit
específic- en el desplegament del currículum educatiu.
La transversalitat de la cultura requereix un marc educatiu flexible,
per exemple, no supeditat a horaris rígids, adaptables i connectats
amb l’entorn.

Propostes
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La cultura hauria de formar part de tot l’ensenyament, com un recurs fonamental
per despertar curiositat, interès i motivació entre l’alumnat. A més de ser un recurs
que dota de competències i recursos per a una implicació creativa de l’alumnat en
el procés educatiu. L’alumne no ha de ser només un receptor de la cultura, sinó un
creador actiu (“prosumidor”) del seu propi procés d’aprenentatge.
Cal potenciar un marc de treball en xarxa, que afavoreixi la col·laboració entre
centres educatius, equip directiu i tot el professorat, famílies i entitats del seu
entorn.

S’hauria de crear la figura del professional dedicat a l’educació cultural,
especialment per a adolescents i joves, que pugui treballar tant en els centres
educatius com en altres àmbits no formals. Un agent dinamitzador que no estigui
sotmès a l’espai acotat de l’aula ni als horaris compartimentats i que vehiculi
aquest procés d’incorporació de l’educació cultural als centres educatius.
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La importància de
l’educació no formal i
associativa
L’educació no formal constitueix avui un espai de formació
cultural privilegiat, atès que permet una varietat d’activitats en
un entorn pròxim a les persones joves. Aquest tipus d’educació
cultural acostuma a seguir una metodologia vivencial, feta des de
l’experiència i que pot ser compartida col·lectivament, de manera
participativa. Malgrat això, l’accés en aquest tipus d’educació està
limitat pel capital cultural familiar, els recursos econòmics, o l’oferta
disponible en l’entorn en què interactuen les persones joves.
L’associacionisme cultural a Catalunya representa un teixit social
i un recurs molt extens, intergeneracional i divers que omple els
carrers, els barris i els pobles de cultura. Tanmateix, en molts casos,
les associacions tenen poca participació de les persones joves, cosa
que en dificulta el relleu generacional.
El lleure educatiu és, tanmateix, un dels espais amb més implicació
i lideratge de les persones joves i, sobretot, un espai per a la
participació i l’aprenentatge mutu, d’una manera horitzontal.
Malgrat això, en l’educació no formal també es poden produir
desigualtats d’accés per part dels sectors amb menys renda i
menys capital cultural.

Propostes
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Les metodologies i les pràctiques educatives de l’educació no formal, més
vivencials i flexibles, representen un important recurs que l’educació formal ha
de tenir en compte a l’hora d’implicar les persones joves en els aprenentatges
culturals. Des de les administracions i des de la mateixa educació formal s’haurien
de potenciar sinergies de treball conjunt entre els dos àmbits educatius.
Cal incrementar l’oferta d’educació no formal per tal d’oferir una educació cultural
accessible, diversa i que respongui a les necessitats de la població; que corregeixi
les desigualtats d’accés.

És necessari construir espais de confluència de les diferents iniciatives culturals
per tal que, des d’una òptica comunitària, puguin contribuir a la participació
cultural de les persones joves. Això implica treballar a petita escala i en petits
formats, buscant estratègies que vinculin comunitats, barris, centres educatius, en
contextos concrets per tal d’arribar directament a les persones.
Cal promoure o ajudar les iniciatives associatives de les persones joves que
aborden la participació cultural des d’una òptica d’autogestió, de participació
horitzontal i de vincle amb el barri o el poble.
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La participació cultural
de les persones joves:
accés i reconeixement
Els drets culturals estan reconeguts com una part dels drets humans
a la Declaració de Friburg de 2007 i a la Carta de Roma de 2020. Avui
sabem que els recursos econòmics, les barreres materials, territorials,
simbòliques, d’oferta, d’espais i d’informació condicionen d’una manera
molt clara l’accés a la participació i les pràctiques culturals.
La participació cultural de totes les persones sense límits és un
enriquiment de la cultura i de la societat, i això passa per inclourehi les persones joves amb diversitat funcional. La cultura ha de
ser accessible a tothom, i ha de ser també el reflex de la diversitat
social.
La participació cultural de la joventut inclou tota una sèrie de
pràctiques culturals que no són reconegudes com a part de la
cultura legitimada. D’altra banda, sovint, les persones joves queden
al marge del disseny i la planificació de les propostes culturals i dels
òrgans de decisió de les institucions i les polítiques culturals.
Existeixen nous espais de participació cultural alternatius, informals,
associatius, a través dels quals es creen vincles, identitats, formes
de sociabilitat i de construcció comunitària. Igualment, hi ha un nou
espai digital de comunicació i creació cultural a través de les TIC
i les xarxes socials. També ha emergit una nova indústria cultural
digital que cal entendre com un espai de consum cultural de primer
ordre, en què les persones joves són les protagonistes.
En canvi, en les institucions culturals tradicionals (museus, espais de
memòria, etc.) hi ha un buit generacional important quan es tracta
de la inclusió de les persones joves en els perfils tècnics i de gestió.
Això implica una manca de permeabilitat d’aquestes institucions cap
als interessos de les persones joves que, en canvi, tenen un ventall
d’opcions molt més ampli a través de l’oferta cultural proveïda pel
mercat o pels espais informals.

Propostes
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Calen polítiques culturals que trenquin les barreres d’accés a la participació
cultural, a través de mesures de suport i de beques, com ja passa en altres àmbits.

Les polítiques culturals han de tenir mesures específiques de suport a l’accés i la
pràctica cultural per a les persones joves amb diversitat funcional.

Cal reconèixer les pràctiques culturals no legitimades de les persones joves com
una part de l’oferta cultural i com un espai de participació cultural rellevant. Les
polítiques culturals han de servir per acompanyar i promoure la capacitat de
creació i de participació cultural de les persones joves.
Les polítiques culturals han de tenir l’equitat com un dels seus objectius prioritaris
per tal de promoure l’accés a la participació cultural de les persones joves a través
de fomentar una oferta accessible a tothom.
Cal incentivar la participació de les persones joves en el disseny de l’oferta cultural
i de les polítiques de suport a la creació cultural, incorporant nous llenguatges i
continguts.
Cal que hi hagi persones joves i diverses entre els responsables i el personal
tècnic de les institucions i els equipaments culturals; com també cal que hi hagi
espais culturals de gestió autònoma o de cogestió per part de les persones joves.
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La inclusió de la
diversitat en la
participació cultural
A Catalunya, hi conviuen persones i col·lectius amb tradicions
i bagatges culturals diversos. Aquesta diversitat potencia les
possibilitats de creació, de combinar disciplines i de construir
mirades polièdriques. Per això, la diversitat cultural representa una
oportunitat per a la cohesió en la mesura que es creen espais per a
les expressions específiques i per a la trobada intercultural.
El reconeixement de les diferents diversitats està transformant
les normativitats socials actuals, i això també es reflecteix en
les propostes culturals. Avui, a través de la cultura, podem crear
una societat més inclusiva cap a col·lectius tradicionalment
estigmatitzats, com, per exemple, els col·lectius LGTBIQ+

Propostes
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Calen polítiques de promoció de diàleg i creació intercultural entre les persones
joves.

Les polítiques culturals han de tenir una perspectiva inclusiva cap a la diversitat
existent en la nostra societat actual.

9

Promoure la
participació cultural
arreu del territori i
l’accés a l’espai públic
Una de les causes de desigualtat detectades en l’accés a
l’oferta cultural d’institucions i d’equipaments públics i privats és
la concentració de l’oferta cultural institucional adreçada a les
persones joves a les grans ciutats i les ciutats mitjanes. Tanmateix,
aquesta desigualtat pot quedar compensada per la tasca que fa
l’associacionisme cultural en l’àmbit local.
Gaudir de l’espai públic és un dret de les persones joves, sense
estigmatitzacions, per desenvolupar les seves pràctiques culturals
i de sociabilitat. En general, l’accés a l’espai públic queda atrapat
entre la lògica adultocèntrica i els interessos del mercat.

Propostes
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Cal que hi hagi una distribució territorial més equitativa de l’oferta i les opcions de
pràctiques culturals, combinant l’associacionisme amb les institucions culturals de
proximitat.
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Cal considerar especialment les necessitats del món rural pel que fa a l’oferta i les
pràctiques culturals de les persones joves.
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Cal facilitar l’accés a l’espai públic, així com espais i infraestructures, on les
persones joves puguin trobar-se i expressar les seves pràctiques culturals (per
exemple, parcs de skate, parcs esportius urbans, espais o locals per a joves,
etc.). En les fases de disseny i d’implementació d’aquests espais cal implicar les
persones joves a través de processos de cocreació.
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