
 MOCIDADE  OU  A  Arte  DA  RECICLAXE  E  A
RESILIENCIA 

Falar en plural sobre os e as novas é arriscarse a equivocarse e incorrer en xeneralizacións inadecuadas e

pouco fieis á complexidade da realidade; máis aínda se a mirada procede do mundo adulto, que tende a

ocuparse  da  mocidade  cando  as  súas  actitudes,  prácticas  ou  referentes  asócianse  a  un  problema social.

Vímolo  recentemente  en  relación  á  pandemia  e  á  constante  referencia  a  comportamentos  insensatos  e

imprudentes atribuídos á xente nova nas súas interaccións nos espazos de lecer. 

Aínda que non só falamos de mozos cando saltan as alarmas, tamén sabemos deles e elas por termos e

etiquetas xeracionais (millennials, xeración Z, etc.) que os agrupan a partir de certos fitos e determinados

contextos para debuxar os seus intereses e pautas de consumo, nas versións máis comerciais e de márketing,

ou para tratar, no mellor dos casos, de entender os retos destas xeracións vindeiras. 

Desde  o  Centro  Rena  Sofía  sobre  Adolescencia  e  Mocidade  ocupámonos  da  realidade  de  mozas  e

adolescentes  desde  unha  mirada  sociolóxica.  Achegamos  datos  e  evidencias  desde  a  investigación,

escoitamos os seus relatos, expectativas e demandas, co fin de coñecer e enriquecer a información sobre

mozas e adolescentes para que os axentes sociais poidan intervir. E a pluralidade de realidades é inmensa,

marcada  por  situacións  persoais  e  estruturais  diversas,  atravesadas  por  diferenzas  de  xénero,  lugar  de

residencia, clase ou nivel de estudos, que condicionan as posibilidades de afrontar momentos vitais clave.

Esta diversidade obriga a buscar respostas e a debater solucións creativas ante conxunturas complexas. 



Que cicatrices van deixar nas persoas mozas estas dúas crises que lles está tocando vivir? Sabemos que as



súas  preocupacións  viran  ao  redor  da  situación  económica

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a%C3%B1o_2020/J

%C3%B3venes_en_pleno_desarrollo_y_en_plena_pandemeia_Como_hacen_frente_a_la_emergencia_sanitar

ia.pdf), os baixos salarios, a precariedade e o desemprego, orientando as súas previsións de futuro: un 40%

cre que a situación do país será peor nos próximos anos e un 60%, que empeorará a situación laboral xuvenil. 

Este panorama xera malestar emocional, un elemento para ter moi en conta entre os efectos socio-sanitarios

da pandemia: durante o confinamento, un 65% de mozos entre os 15 e 29 anos din sentirse sós nalgúns

momentos (un 37%, con frecuencia), e as emocións máis comúns para tres de cada cinco novos foron a

preocupación polo futuro e o aburrimento, seguidas da ansiedade, a tensión e a apatía, que afectaron á metade

das persoas enquisadas. 

E a pesar de todo, en liñas xerais, declaran unha elevada satisfacción vital, ancorada fundamentalmente nas

súas relacións persoais: sete de cada 10 declárase satisfeito/a con a súa familia e amizades, e oito de cada 10

no caso da parella. 

Como facilitar, pois, as posibilidades de independizarse e, no seu caso, de formar unha familia, un dos piares

básicos  do  benestar  declarado?  Ou,  dito  doutro  xeito,  que  contrato  social  pódese  ofrecer  ás  xeracións

vindeiras? O contrato implícito ata o de agora, aquel que aseguraba á xente nova que tras formarse atoparía

un emprego e podería emanciparse e formar un fogar, está claramente en cuestión. 

Cando lles preguntamos en 2019, un 57% declaraba depender total ou parcialmente dos ingresos doutras

persoas para vivir, e case a metade (un 47%) consideraba que a mocidade en España foi excluída da vida

económica e social. os datos oficiais corroboran esta tendencia cara á vulnerabilidade, situando ás persoas de

16 a 29 anos en España no grupo con maior porcentaxe en risco de pobreza e/ou exclusión social, dun 33,8%

para  as  mulleres  e  un 29,7% para os homes (taxa Arope 2019, INE).  En termos laborais,  a  Enquisa de

Poboación Activa (EPA) mostra que ese mesmo grupo de idade foi o que máis destrución de emprego tivo

que soportar durante a crise actual, alcanzando unha taxa de paro do 31,43% no terceiro trimestre de 2020. 
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Ante semellantes retos estruturais, que estratexias manexan? Nun exercicio de imaxinación, pedimos a un

grupo de mozos proxectarse cara ao futuro, debuxar expectativas e especificar demandas. O panorama que

aparece, inevitablemente tinguido de incerteza, vén da man dunha aposta pola formación, onde o sistema

educativo ten unha inxente tarefa, pois declaran que necesitarán habilidades tecnolóxicas que hoxe non se

adquiren na educación formal.  O escenario estará marcado polo desenvolvemento tecnolóxico, entendido

como un desenvolvemento eficiente vinculado á practicidad, a melloras que faciliten a vida diaria (un 39,8%

sostén esta idea), aforren tempo (27,9%) e que estea orientado cara ao aforro de recursos enerxéticos (25,8%)

e o respecto ao medioambiente (23%). E o que indubidablemente se impón como reacción ou actitude persoal

é  un  “  presentismo militante  case  por  obrigación”,  xestos  que  falan  da  necesidade  de  ser  flexibles,  de

adaptarse  a  situacións  e  posibilidades  difíciles,  imprevisibles  e  en  cambio  constante;  de  reciclarse  e

reinventarse como única opción ante a incerteza e como vacúa contra a frustración; investir en formación

(quen pode e na medida das súas posibilidades), pero con alternativas ante as decisións adoptadas, con plans

B e unha continua revisión de expectativas que fan posible percibir o futuro de maneira menos negativa, todo

iso asociado a sensacións como a curiosidade, a esperanza e mesmo a motivación. 

Fonte:  Agenda pública  analistas  de la  actualidad.  Artigo  de  Anna Sanmartín  subdirectora  del  Centro Reina  Sofía  sobre

Adolescencia y Juventud (FAD) 


