
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

La Fundació SM promou periòdicament, des de 1984, un excel·lent estudi sobre joventut relatiu 
a qüestions com valors morals i confiança en les institucions socials, integració social i política, 
família (relació i percepció dels joves), activitats d’oci, temps lliure, cultura, internet, etc... D’aquest 
informe, en destaca l’estudi d’un tema central per a la institució promotora: el de la joventut i la 
seva relació amb el fet religiós.  

És un luxe tenir tot aquest treball al nostre abast, ja que l’estudi està fet amb una bona 
metodologia sociològica, emprant una àmplia mostra de població juvenil. Cada vegada que s’ha 
fet (set des de 1984), ha estat dirigit per sociòlegs de prestigi, entre els quals Javier Elzo (Universitat 
de Deusto).  

L’estudi és una investigació bàsica que la Fundació SM ofereix generosament a la societat i que ja 
és un tret característic de l’entitat, al servei de tothom qui vulgui conèixer la joventut en 
profunditat i amb informacions fiables, més enllà d’impressions personals o de simplificacions que 
tot sovint circulen. El fet que l’estudi s’hagi repetit tantes vegades fins ara, amb uns criteris 
anàlegs, permet tenir una fotografia de com és la joventut actual i, a més, una perspectiva històrica 
de com ha anat evolucionant aquesta població en els darrers trenta-tres anys. És un bagatge de 
coneixement impressionant.  

Per a institucions educatives com les nostres, que treballen quotidianament amb adolescents i 
joves, tenir aquests moments de reflexió, alimentats amb dades actualitzades, recents, amb 
perspectiva històrica, ajuden a comprendre-la i, en darrera instància, a educar millor; aquest 
treball és fonamental per contextualitzar plans i projectes de tot tipus en els centres.  

Es pot llegir una part important de l’estudi a la publicació JOVES ESPANYOLS ENTRE DOS SEGLES: 
1984-2017, que l’Observatori de la Joventut a Iberoamèrica, de la Fundació SM, ha publicat.  

  

A QUI S’ADREÇA 

La jornada s’adreça a educadors d’adolescents i de joves en general que volen reflexionar sobre 

com és la joventut actual i com ha anat evolucionant en les darreres dècades. Pot ser d’interès 

també per a qualsevol educador inquiet i és especialment recomanable per a directius i 

coordinadors d’escoles i de grups d’escoles que han de tenir una visió més general de la joventut.  

 

Jornada: JOVES ENTRE DOS SEGLES: 1984-2017: 
Reptes educatius a la llum  
de l’estudi de la joventut 

 

Barcelona, 27 de març de 2019  
Codi de la jornada: J1908.01 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya Fundació Escola Cristiana de Catalunya 



 

 

PROGRAMA 

 

15.15 Arribada, acollida i lliurament del material  

15.30 

Benvinguda i presentació de la Jornada a càrrec d’Enric Puig, Secretari General de la 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i de Javier Cortés, Director General de la 

Fundació SM.  

15.40 

Presentació de l’estudi a càrrec de Javier Cortés, Director del Colegio SUMMA 

Aldapeta, Donostia.  

Diàleg a càrrec de Claustre Besora, coordinadora de Pastoral de l’equip de Titularitat 

Germans de Sant Gabriel, i de Xavier Iglesia, professor d'educació física i de religió 

de l'escola Mare de Déu de Lourdes de Mataró.  

Diàleg amb el públic. 

 Valors morals i confiança en les institucions socials i integració social i 

positiva dels joves 

16.25 

Presentació de l’estudi i diàleg:  

 la joventut i la família i anàlisi de l’oci, el temps lliure, consum cultural, usos 

d’internet, etc. 

17.10 
Presentació de l’estudi i diàleg:  

 aproximació al tema dels joves i la religió  

18.00 Final de la jornada  

 

INSCRIPCIÓ 

Tot i que aquesta jornada està patrocinada per Fundació SM  i és gratuïta, és imprescindible fer 
la inscripció via telemàtica a través de la nostra  pàgina web:   

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2548 

Data límit: 26 de març o fins a exhaurir places. 

Us preguem que respecteu el termini a efectes d’organització.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2548


 

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (carrer dels Àngels, 18, 4a planta. 08001 BCN) 
 

Mapa del lloc 
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PATROCINA 
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