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EIs ’centennials’s’hancriat entretecnologies
i, per aix6, aportennovesformes
de repensar
la nostra
relaci6 ambla culturadigital. Desdel valordel contacte
personal
al reptede superardesigualtats
en
I’acc~si l’0s de les dades,passant
perla modificaci6
d’espaisi pautesdesocialitzaci6.
]timament esth de moda enca- ja no tenim m6s contacte, nom~s un like en un
sellar els joves amb etiquetes
altre post; perb et trobo a faltar en cami os [...]~,.
commil’lennistes o generaci6X; Aquestareivindicaci6 s’intensifica quan ens refecentennials o generaci6Z. La ge- rim a la confianga, la confidencialitat i la intimineraci6 Z es refereix a aquells tat. Molts d’ells diuen que li conflarien un secret
joves que van n4ixer entre el o un aspecte intim de si mateixos a un amic; i con1996 i el 2015; i es considera sideren amic la persona ambqui tenen un contacla cohort posterior als miHennistes. Alguns es- te personal freqfient (si no gaireb6 diari) i a m~s
tudis els descriuen corn a joves molt madurs, virtual. Aquestes dades apunten aun cert domiautosuficients, creatius iamb destacables com- ni dels codis de les converses presencials i virtupetbncies per tirar endavant en un mOndifials, aixi corn auna revoluci6 del concepte d’amiscil, incert i on la competitivitat i l’exigbncia ca- tat-conegut en el context de la hiperconnexi6 a
da vegada son mOsgrans. En definitiva, son els les xarxes socials.
fills de la crisi econbmicai les politiques d’ausEn tercer lloc, posen sobre la taula aspectes
teritat, la precarietat laboral i social, el desen- que conviden a reflexionar sobre la suposada decant per la politica tradicional, la consolidaci6
de l’omnipresbncia de les pantalles i la cultura
digital. I avui dia representen el 25,9%de la poblaci6 mundial i la maj oria tenen un smartphone
a partir dels 10 anys.
I ks en aquest context que es forja la mirada i
la formad’estar en el mort de la generaci6Z, integrada per joves que posen sobre la taula interessants reflexions en qub val la pena aturar-nos. En
primer lloc, per a la generaciOZ,viure permanentmerit connectat a internet i ales xarxes socials 6s
un let quotidi~t i normal; per aixb, no ho viuen
arab la fascinaci6 que suposa qualsevol novetat
social. Aixb en part explica per qu~ alguns centen- mocratitzaci6 de la connectivitat total que ofenials, malgrat viure hiperconnectats, comencen reixen les tecnologies, aixi corn els seus usos.
a mostrar actituds proactives cap aun tis mOsmo- En els seus discursos, els centennials qiiestionen
derat de les xarxes socials; a diferbncia de genera- aquesta falsa total accessibilitat, i ho fan esmencions precedents que utilitzen les tecnologies de rant eixos tradicionals de desigualtat social, com
manera compulsiva, i fins i tot addictiva.
el capital economici la condici6 de classe social.
Dit d’una altra manera,molts centennials, fills de
la crisi i la precarietat, no es poden permetre teEl valor de la relaci6 personal
nit dades als seus mbbils, aixi que aquesta finesEn segon 11oc, s’aprecia comalgunes veus centen- tra oberta al m6n, per a alguns i en algunes ocanials comencena reivindicar el valor de les relaci- sions, no sempre est~ tan oberta. Desafortunadaons personals presencials, alhora que mantenen ment, les noves tecnologies no aconsegueixen
els seus contactes virtuals. Unreflex d’aixb l’ilescapar-se de velles dinSmiques de desigualtat
lustra molt b~ una cang6 del grup itali}t Takagi & social que, com sempre, impacten mOsintensaKetra, titulada L’esercitodeI stifle (L’exbrcitdel seI- ment en els col’lectius mOsvulnerables. Per una
fie), que recull: <<[...] qui es bronzejaambl’Iphone, altra part, alguns experts comentenque la bret-
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xa digital ja no t6 rant a veure ambl’accOs sin6
ambels usos. Per aixb, alerten que els coHectins
socialment m4s vulnerables estan mOsdesprotegits i menysguiats en l’fis de les xarxes socials, i
6s per aixb que estan mOsexposats a riscos derivats d’usos no adequats; com, per exemple, consumir contingut no apte per a la seva edat, el ciberbullying, el se×torsi6 {xantatge basat en l’amenaga de difondre imatges intimes a les xarxes),
entre altres.
En quart i tiltim lloc, l’afany dels centennials
per buscar connexi6 a internet, que permeti dotar d’intel.lig~ncia als seus dispositius o gadgets,
est~ modiflcant els llocs de reuni6, trobada i socialitzaci6 dels joves a la ciutat. Molts d’ells que-

L’afany per buscar connexi6 a internet,
que permeu dotar d lntel hgenoa els seus
dispositius, est/ canviant els llocs
de reuni6 i trobada dels joves
den davant de centres comercials, determinades
botigues d’importants firmes tecnolbgiques o
d’equipaments culturals, corn biblioteques, centres civics, etc. Per6 el mOscurios no 6s tant l’on
sin6 el per qua, i 6s que s’acosten a aquests llocs
no atrets o motivats per la seva activitat o oferta,
sin6 perqub els proporciona un espai de connexi6 a internet gratuit i de qualitat.
En resum, els centennials s6n j oves que s’han
criat entre tecnologies, i per aix6, aporten interessants noves maneres de repensar la nostra relaci6 ambla cultura digital; fent especial ~mfasi
en el valor del contacte personal, el repte de superat desigualtats estructurals en el seu accds i fis;i
finalment, modificant espais i pautes de socialitzaci6 juvenil.

