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OBJECTIUS
Promoure la participació de l’alumnat universitari com a Agents de
Salut en les activitats de sensibilització del programa.

Sensibilitzar, informar i orientar l’alumnat sobre:
les possibles conseqüències del consum de drogues, i sobre
pautes de consum responsable i conscient.
sexualitats i les mesures de promoció de la salut davant els
riscos, així com en afectivitat, gènere i diversitats LGBTI+.
recursos i estratègies de cura de la salut mental, individual i
comunitària.

QUÈ
FEM?

POBLACIÓ DIANA
Comunitat UAB, especialment estudiantat.

> 40.000 estudiants al Campus

3.500 estudiants beneficiàries [2021]

EQUIP
Voluntariat

ApS: TFGs

Estudiant amb beca

Pràcticums

ApS: Assignatures

Equip tècnic

QUÈ
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ESTRATÈGIES DE TREBALL

Reducció de Riscos
INCIDÈNCIA
CURRICULAR

FORMACIÓ

Peer to peer
PARTICIPACIÓ

Perspectiva Gènere

PARTICIPACIÓ
EL XIRINGU

"Per tant, la manera la qual un Agent de Salut es construeix i es forma és a
partir d’una confluència de coneixements. Un Agent de Salut no només es
construeix a partir de les formacions o tallers, ni tampoc a partir de la
participació en el Xiringu , sinó que és a partir de tots aquests
coneixements que una persona de mica en mica es va construint les
seves eines fins a esdevenir amb seguretat un Agent de Salut. Així
mateix ho relata una de les persones voluntàries, (...), és a partir de les
intervencions, de l’ajuda dels teus companys i de la seva experiència, i a
partir de les formacions que et vas construint com a Agent de la Salut".
del Puerto Peix, C. 2022
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Adultisme:
Discriminació per edat.

L'
ADULTISME

De les persones adultes cap a les joves.
Adultocentrisme:
Construcció jeràrquica sostenidora de l'adultisme.
Les persones adultes són el centre de la societat, la qual està
construïda sobre la base dels seus termes, idees, prejudicis i tòpics.

"Les adultes, respaldades por el sistema sociopolítico, económico y legal que han creado, deciden, desde que
nacemos, la religión que debemos profesar, los roles de género que debemos seguir, la ropa que debemos usar, etc., al
tiempo que nos impiden la independencia física y económica, mediante triquiñuelas legales.
Dicho de otro modo: les adultes y su sistema nos convierten en su propiedad privada, hasta que alcancemos la edad
suficiente como para haber podido moldear nuestra visión del mundo en base a la suya (incluyendo sus tópicos y
prejuicios) y aprovechándose de esto la propia maquinaria del Estado para legitimarse y perpetuarse en el tiempo en
base del adoctrinamiento que lleva a cabo determinando la obligatoriedad de una educación autoritaria".
Alexgaias, A. Manifiesto Antiadultista.
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Com el sistema de gènere, l'adultisme genera una serie de
estereotips inassolibles, i per tant opressius.
La joventut que protesta i lluita pel canvi social és massa
idealista / desacord amb les estratègies de protesta.
La joventut que acata les normes és massa passiva, té poques
inquietuts.
Il·lustració Educació bancària (Freire)

La joventut que festeja és irresponsable.
...
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Ideari homogeneitzat del que és la joventut:
Interseccionalitat.
Professionalització

de

l'experiéncia

vs.

Penalització de l'experiència.

LA
FESTA

Relació dialèctica entre transgressio i ordre,
entre públic i individual.
Experiència comunitària i identitària.
Col·lectivització de la celebració.

ENQUESTA joves, alcohol i adultisme
20 - 28 d'abril 2022

60 participants
Edat

% persones que
beuen en context
festiu

Gènere

ENQUESTA joves, alcohol i adultisme
Identificació de la mirada adultista cap el consum d'alcohol de les persones joves

% general

Persones que SI consumeixen

Persones que NO consumeixen

alcohol en context festiu

alcohol en context festiu

ENQUESTA joves, alcohol i adultisme
En què identifiques la mirada adultista. Explicació i exemples.

Criminalització / Culpabilització
Pandèmia

MMCC

Grups disruptius / Males conductes

Hipocresia adultes:
descontrol només en joves
alcohol - adultes, botellon - joves
consumien de joves
consumeixen actualment (locals o cases)

Vandalisme
Prohibició / anul·lació capacitat de
decisió

Beure com acte rebel, de gent adulta i respectada

ENQUESTA joves, alcohol i adultisme
"El consum d'alcohol en el jovent i sobretot en ambients festius està vist com irresponsable, que fa
que les persones es tornin agressives o irracionals, etc. en canvi no hi ha el mateix discurs en el
consum d'alcohol en persones adultes". PNB, 21 anys.
"Crec que es generalitza molt, prenent com a exemple els casos extrems o negatius (botellons o hi ha
conflictes, o no es recullen els residus o joves que es passen amb el consum d'alcohol). en el cas
dels botellons, a més, com que no estan permesos es percep com una cosa dolenta, quan realment
fer un botellon no té perquè implicar coses negatives"". Dona, 22 anys.

"Es creu que l'adult, com ja ha viscut això, té la veritat absoluta i no permet provar i equivocar-se als
joves". Home, 25 anys.

"Pensen que tots bebem quan sortim". Dona, 20 anys.

ENQUESTA joves, alcohol i adultisme
Com afecta l'adultisme a les joves i als consums.

Culpa / Inferioritat

Estigma

Confrontació / Malestar

Pitjors condicions de consum

Temptació / Incitació

Polarització social

"Començar a beure en contextos més amagats i menys segurs, per exemple. O no preguntant a
pares/mares/persones adultes de referència pels dubtes que tenen". Dona, 23 anys.

"Converteix el consum en tabú i el fa transgressor i atractiu. Contribueix a la falta d'informació.
Missatges culpabilitzadors (especialment quan intersecciona amb abusos sexuals". Dona, 25 anys.

AGUNES
IDEES

QUÈ ENS PREOCUPA?
Soroll / Vandalisme / Brutícia o Salut?
Deixar de justificar aldarulls i violències
amb l'ús d'alcohol / substàncies.
El Periódico. Octubre 2021.

COMPTE AMB ELS MISSATGES D'ALERTA.
No generen eines ni estratègies útils.
Ens allunyen de la realitat i de la població jove.
Impedeixen anàlisis objectiu.

CONSCIÈNCIA SOBRE ELS
PROBLEMES ESTRUCTURALS

EFE. Abril 2022.

Sistema capitalista - Societat de consum.
Precarització de la joventut.

Diario de Sevilla. Maig 2022.

ALGUNES
IDEES

NO HI HA SOLUCIONS MÀGIQUES
Legalització botellon, amb condicions.
Disseny dels espais: feminisme interseccional.
Pensem en les persones que no consumeixen?

El Independiente. Març 2022.

Quines necessitats expressen les joves?
Vicious. Juliol 2021.

TREBALL COMUNITARI
Enfocament col·lectiu de la reducció de riscos.
Promoure processos de reflexió comunitària (militàncies,
associacionisme juvenil, comunitats educatives), o incentivar la
participació en processos que ja s'estiguin duent a terme al
territori.

El Mundo. Setembre 2020.

"En la escuela de aprendices no hay nuca un primer día, sino siempre
un día siguiente. El lugar en el que podemos encontrarnos para llegar
a ser aprendices y podernos preguntar, juntos, cómo queremos ser
educados, no es un laboratorio ni una fábrica donde producir seres
libres. En la escuela de aprendices, liberarse de la servidumbre no es
un producto o un resultado final. No es empezar de cero, sino poner
en tensión los límites de cualquier aprendizaje: ¿cómo aprender
libremente cuando nuestras vidas no son absolutamente libres?
¿Cómo ser acogidos por los que ya están, sin alienar la propia
libertad? La respuesta no puede ser una fórmula mágica. La
emancipación no es un método. Es un contratiempo, una paradoja
que pone en pràctica un imposible: hacer iguales a los
desiguales".
Marina Garcés. Escuela de aprendices.
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