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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT  

 
“PER UN OCI ALTERNATIU I UN CONSUM RESPONSABLE DE LA JOVENTUT 

VALENCIANA”. 
 
L’oci és, segons l’AVL, el “temps lliure fora de les ocupacions regulars dedicat a distraure's               
de les obligacions quotidianes”. Segons aquesta definició, l’oci està caracteritzat per           
diferents components, entre els quals caldria destacar la disponibilitat de temps lliure,            
l’actitud personal i el seu component lúdic. Podríem dir que allò característic de l’oci no és                
tant el que es fa durant el temps lliure sinó com es fa, és a dir, com es viu allò que es fa.                       
L’actitud personal en les activitats d’oci es refereix a l’entrega voluntària i desinteressada,             
que li produeix a la persona una experiència de satisfacció i d’encontre amb sí mateixa.  
 
Per això, si tenim en compte aquestes característiques, en l’oci cabrien totes aquelles             
activitats que s’elegeixen de forma lliure i personal, i que comporten un benefici propi -ja               
siga aprenentatge, diversió o qualsevol altra forma de creixement personal-.  
 
No obstant això, moltes vegades, la societat (adultcentrista) identifica l’oci de les persones             
joves amb les eixides nocturnes, el “botelló”, el consum de substàncies il·lícites, els             
accidents de trànsit, les cases d’apostes o les agressions sexistes. Segons les dades del              
Ministeri de Sanitat, l’alcohol està actualment molt present en el temps lliure i les relacions               
socials de la joventut. Les últimes dades, presentades per l’Associació Espanyola contra el             
Càncer (AECC) de València, mostren que un 72,6% de les persones joves valencianes             
d'entre 14 i 18 anys consumeix alcohol amb freqüència i el 37% d'elles mitjançant "fartades",               
un "tòxic social" que pot causar un greu impacte sobre la seua salut perquè provoca danys                
en el cor i el cervell, genera dependència i violència i augmenta el risc de patir càncer. 
 
Per la seua banda, la ludopatia entre les persones joves continua augmentant, sobretot en              
els barris més desfavorits i en municipis menuts. Segons Sanitat, cada any augmenta el              
nombre de persones addictes en més de 200 joves i hi ha 3.000 menors en risc. També és                  
molt significatiu el nombre de joves que consumeix tabac per a “animar les festes”: el seu                
consum és cada vegada més temprà per “pressió social” o per “encaixar amb la resta”. Les                
drogues estan guanyant terreny en les vides de les més joves. Des dels 14 anys, i fins i tot                   
abans, l'ombra dels estupefaents i les addiccions s'allarga. Dels 401 menors valencians que             
van acudir en 2017 al sistema sanitari per a intentar desintoxicarse vam passar l'any passat               
a 550. Això suposa un augment del 12% en només un any. 
 
Les dades no resulten gens esperançadores, però no convé generalitzar si parlem d’oci             
juvenil, ja que hi ha molts tipus d’oci i les dades descrites anteriorment sols són               
conseqüència d’un tipus d’oci que és nociu i que diferents autores deixen de considerar oci,               
perquè més que una satisfacció personal suposa una competició social, una addicció o una              
pèrdua del temps lliure. 
 



Per això, des de les entitats del Consell Valencià de la Joventut apostem per un consum                
responsable i, sobretot, per un oci alternatiu de la joventut valenciana. En aquest punt és               
necessari remarcar el protagonisme que actualment té la indústria de l’oci. I és que estem               
deixant en mans de grans empreses el temps lliure de les persones joves. De fet, moltes                
vegades l’oci alternatiu també va lligat al consum, un fet que s’hauria de deixar com a opció                 
i no com a única oferta per a la joventut. 
 
Amb tot açò, instem a l’Administració Pública i a les diferents entitats i associacions que               
treballen amb la joventut que es dote de recursos per a l’oci alternatiu, uns recursos que han                 
d’anar lligats a espais, informació i facilitats per accedir-hi. Per això, exigim: 
 

1. Que es complisca l’Estratègia Valenciana de Joventut, en la qual s’incideix sobre la             
creació i consolidació dels programes de prevenció de les addiccions i els consums             
de substàncies nocives des de la conscienciació dels efectes i la promoció d’un oci              
alternatiu. Açò ha de suposar una política educativa transversal, que comence en            
edats tempranes per evitar la proliferació del seu consum. 

 
2. Que des de l’Administració Pública es creen o es promocionen espais gratuïts per a              

la joventut en tots els municipis del territori valencià, perquè les persones joves             
puguen gaudir del temps lliure fora dels bars o espais lligats al consum de              
substàncies. Creiem necessari plantejar una alternativa a l'oci repetitiu, consumista,          
promoure un oci responsable, educatiu, participatiu i de relació i igualitari, en espais             
saludables (sense que l'oci gire entorn del consum de substàncies). 

 
3. Que s’impulsen programes de transport públic nocturn no sols a les ciutats, sinó             

entre els municipis adjacents que concentren les alternatives d’oci, perquè hi haja            
una opció de mobilitat segura que permeta accedir a l’oci de les persones joves als               
entorns rurals, tal com estableix un dels objectius de l’EVJ. 

 
4. Que les diferents entitats juvenils tinguen recursos per impulsar projectes d’oci           

alternatiu nocturn perquè les institucions no imposen una visió unitària i           
adultcentrista, com una manera de donar protagonisme a “projectes joves per a            
joves”. Apostem per les entitats per no caure en un oci subordinat a les empreses               
privades i la indústria de l’oci. 

 
5. Que es promulguen activitats alternatives (esportives, voluntariat, musicals, culturals,         

etc.) per a la joventut com una manera d’incidir en la reducció de la demanda i l'ús                 
abusiu de drogues entre joves. Cal fomentar estils de vida positius i saludables. Per              
això, creiem necessari oferir una oferta d’oci i temps lliure gratuïta o de baix cost en                
tots els municipis valencians. 

 
6. Que es diferencie entre l’ús i l’abús. Cal evitar campanyes i entorns educatius             

paternalistes i s'ha d'afavorir l'adquisició d'eines i habilitats, promovent l'esperit crític i            
la presa de decisions responsable i autònoma de les persones joves. El consum de              
drogues no és una qüestió exclusiva de la joventut, sinó de tota la societat, per la                
qual cosa no es pot criminalitzar a les persones joves. Una vegada més, s'ha              



d'afrontar des de l'educació formal i a través d'entitats juvenils especialitzades i            
formades. 

 
 
I per això, el Consell Valencià de la Joventut ens proposem: 
 

1. Que en totes les activitats del CVJ i les seues entitats i consells locals s’oferisquen               
opcions d’oci alternatiu perquè totes les persones siguen lliures de decidir, sense            
pressió social i amb opcions gratuïtes. 

 
2. Que es desenvolupen campanyes de promoció d’oci alternatiu, no consumista, i de            

prevenció de consum de substàncies. 
 
 

 


