
 

1 
 

RESOLUCIÓ 
Per la visibilització d’un sistema adultocentrista 
57a Assemblea General Ordinària del CJB 

 

El poder adult, també anomenat edatisme, adultisme o adultcentrisme; és el 1 

conjunt de conductes, actituds i creences basades en la diferència de poder 2 

derivada de l’edat, que condueixen a la desvalorització de les persones joves. En 3 

altres paraules, és la forma d’opressió experimentada pel jovent causada pels 4 

adults i els sistemes que aquests creen en funció dels seus interessos i 5 

necessitats.  6 

Tal com reflectia l'informe de l'any 2021 La precariedad laboral en España, una 7 

doble perspectiva, fins al 75% de les joves assalariades viuen una situació de 8 

precarietat, en comparació al 48% de la població general, el 54% de les dones i 9 

el 67% de les persones migrants. A més, a l'EPA de l'any 2020, la taxa d'atur 10 

juvenil arriba fins al 38,12%, 24,3 punts percentuals per sobre de la taxa d'atur 11 

general. Segons l'enquesta del 2021, el 84,5% de joves d'entre 16 i 29 anys vivien 12 

a casa de la seva família. Podríem reunir-nos durant hores, posant exemples de 13 

tots els àmbits que treballem al Consell de la Joventut de Barcelona on es donen 14 

sistemàticament situacions d'abús de poder adult. 15 

Són exemples d’aquest poder adult el posat condescendent i el paternalisme 16 

d’alguna persona adulta pel fet de ser-ho, les mirades convençudes de saber-se 17 

superior per motius d’edat, la manca d’escolta o la negació de les nostres 18 

opinions per la nostra presumpta falta d’experiència, i totes aquelles situacions 19 

quotidianes neixen de no considerar-nos membres de la societat en condicions 20 

d’igualtat. Com si fóssim ciutadans de segona.  21 

Les joves tenim dret a sentir-nos escoltades en igualtat de condicions davant les 22 

institucions públiques, aquelles que poden generar les polítiques socials que 23 

garanteixin unes condicions materials i emocionals dignes.  Però malgrat que la 24 

situació de precarietat de les persones joves resulta insostenible, ens trobem 25 

amb unes institucions públiques travessades per la mirada adultocèntrica i on la 26 

representació juvenil brilla per la seva absència. 27 

En el sistema únic, històricament creat, on vivim, totes les relacions de poder 28 

s’entrellacen, des del domini de gènere, racial o sexual fins a l’explotació 29 

capitalista; formant un conjunt social complex. La concepció d’interseccionalitat 30 

que defensem entén que les diferents opressions estan sistemàticament 31 

relacionades, el que implica més que una mera intersecció d’eixos autònoms. 32 

Una mera intersecció pot ser aleatòria o atzarosa; un sistema no, ja que és 33 

sempre més que la suma de les seves parts. Hi ha una inseparabilitat, que neix 34 

del fet que el tot determina les parts, alhora que està recíprocament determinat 35 

per les seves subunitats. Els diferents eixos d’opressió estan intrínsecament 36 

entrellaçats de manera que per tombar-ne un, hem de tombar els altres. Per 37 

més que puguin ser relacions socials diferenciades analíticament, constitueixen 38 
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un sistema integral. No podem separar l’explotació capitalista, l’opressió de les 39 

dones, el racisme o l’adultcentrisme, ja que formen part d’un tot indissociable. 40 

Per tal de generar un discurs polític sòlid, conceptualitzem l'adultocentrisme en 41 

dos vessants diferenciats. Per una banda, suposa el sistema de domini que 42 

organitza de manera asimètrica i desigual les relacions entre generacions; per 43 

l’altra, és  un eix analític que ens permet entendre la complexitat del conjunt 44 

d’opressions de la nostra societat, (gènere, classe, raça, territori, i altres). Amb 45 

la voluntat de continuar consolidant la perspectiva interseccional dins el Consell, 46 

parlar d'adultocentrisme suposa parlar sobre aquell eix d'opressió que ens 47 

travessa a totes les entitats del CJB, així com de quines interaccions poden tenir 48 

amb la resta d'eixos de domini. Des del secretariat del Consell de la Joventut de 49 

Barcelona impulsem els següents compromisos: 50 

1. Farem de la visibilització i crítica analítica a l'adultocentrisme una de les 51 

bases del discurs polític del secretariat, legitimat per l'especial 52 

transversalitat d'aquest eix de domini a l'entitat d'entitats associatives de 53 

la ciutat. 54 

2. Defensarem els drets de les joves davant les institucions de forma 55 

coherent i clara els joves tenim dret a no ser ciutadans de segona. 56 

Necessitem unes institucions que ens escoltin, ens tinguin en compte i 57 

amb representació juvenil. 58 

3. Caminarem per posicionar-nos a mitjà termini com a referents de la ciutat 59 

a l'hora de parlar d'adultocentrisme i poder aglomerar totes les 60 

demandes, dades i denúncies sobre la situació de les entitats del consell. 61 

4.  Exigim a les institucions una transició cap a uns espais de decisió més 62 

equitatius, plurals i justos. 63 

5.  Treballarem amb la resta de col·lectius oprimits de la ciutat per establir 64 

llaços i xarxes de solidaritat mútua. 65 

6.  Construirem una base sòlida per tal que l'adultocentrisme formi part de 66 

la lluita estratègica i política del CJB els anys vinents. 67 
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