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Em plau presentar-vos un nou número de la col·lecció “Aportacions” de la Direcció General de Joventut, adscrita al Departament
de Benestar Social i Família. Hi trobareu una síntesi de l’Enquesta
a la Joventut de Catalunya (EJC) 2012: tal com diu el títol, una
mirada global a les persones joves en temps de crisi. Educació,
treball i emancipació són els principals blocs d’aquesta publicació, amb especial èmfasi a les diferents situacions de la joventut,
les trajectòries de transició a la vida adulta i l’impacte de la crisi
sobre aquestes trajectòries.
És una evidència que els embats de la crisi econòmica estan colpejant especialment el col·lectiu de joves. Les dades parlen per
si soles: la taxa d’atur de 16 a 29 anys fregava el 40% durant el
primer trimestre de 2013, i tot just el 52% de nois i noies de 20
a 34 anys constaven com a emancipats. Les famílies d’origen
d’aquests joves han hagut d’incrementar el suport econòmic i residencial que donen als seus fills i filles, però la crisi afecta tots els
sectors de la població i la solidaritat intergeneracional es produeix
en ambdues direccions.
En aquest sentit, és important desmuntar percepcions socials no
gaire correctes sobre les persones joves del nostre país i l’EJC és
un magnífic instrument per fer-ho. Segons els seus resultats, un
40% dels joves de 20 a 34 anys que viuen a la llar d’origen aporten més d’una quarta part dels ingressos totals del nucli familiar.
Aquestes dades desmunten la imatge que moltes vegades es té
de les persones joves vivint a casa dels pares per comoditat. Segons l’EJC, això és radicalment fals i demostra com els nostres
joves també són solidaris i s’impliquen amb les seves famílies, és
a dir, amb la cohesió social del país.
Un altre estudi, l’Enquesta de participació i política 2011 promoguda per la Generalitat i presentada el 2013, trencava també un
altre tòpic força estès sobre la presumpta manca d’implicació
dels joves en els afers públics. Res més lluny de la realitat: els resultats demostren que la joventut catalana s’interessa per la política tant o més que la població adulta, tot i que per vies diferents.
Per tant, davant les creences i els mites més o menys compartits,
benvingut sigui el coneixement contrastat que fomenten estudis i
sondejos com el que tenim al davant.

Per saber cap on hem d’anar, és important saber on som i d’on
venim. Per aquest motiu ens calen eines i indicadors fiables i
periòdics com l’EJC, que permet fer-nos una idea molt precisa
de quines són les necessitats i les prioritats que cal assumir per
acompanyar els nostres joves, per facilitar el seu creixement, la
seva inserció sociolaboral, el seu ascens social i la transició a la
maduresa en les millors condicions.
NEUS MUNTÉ I FERNÀNDEZ
Consellera de Benestar Social i Família

Les persones joves, que durant els anys de bonança ja es trobaven en
una situació de desavantatge respecte dels col·lectius de més edat, són
avui en dia un dels col·lectius més directament afectats per l’actual crisi
econòmica i les seves implicacions en relació amb les polítiques públiques. A més a més, allò que ocorre en l’etapa juvenil pot tenir un impacte
al llarg de la vida de les persones: és durant la joventut que es prenen les
principals decisions amb relació als estudis; que s’entra al mercat de treball i s’hi tenen unes primeres experiències que poden condicionar la resta
de la trajectòria laboral; o, en definitiva, que s’adquireix la posició social.
En aquest sentit, les oportunitats que la societat ofereix a les persones
joves per fer el trajecte de la infància a la vida adulta canvien molt segons
si ens trobem en un context de creixement o de crisi econòmica. Als joves
i a les joves d’avui els ha tocat transitar per la joventut en un context extremament difícil, sense que res del que hagin pogut fer hi tingui a veure.
L’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) ens permet aproximar-nos
a la manera com les persones joves estan vivint la crisi, identificar els
col·lectius més vulnerables i analitzar les estratègies que permeten a algunes persones joves tenir èxit en les seves trajectòries. Es tracta d’una
estadística oficial de la Generalitat de Catalunya que ofereix informació
actualitzada, rellevant i fiable sobre la situació i les necessitats de les
persones joves a Catalunya. L’EJC té diferents usos: ha permès una
explotació dels principals resultats estadístics; ha servit per actualitzar el
Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, un mecanisme de
monitoratge constant de la realitat juvenil; permetrà l’elaboració d’informes ad hoc sobre situacions i temàtiques molt específiques; el fitxer de
microdades és a disposició de la comunicat investigadora per tal que
aquesta pugui fer les seves pròpies recerques; i, sobretot, ha permès
l’elaboració d’un informe general d’anàlisi dels resultats, del qual us oferim, en aquesta publicació, el capítol final.
Els resultats de l’ECJ ha de contribuir a orientar el desplegament del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2020, a través de la detecció de les
necessitats d’intervenció en joventut per part de la mateixa Generalitat
de Catalunya (Projecte Govern), dels municipis, consells comarcals i diputacions (Projecte Territori) i de les entitats juvenils (Projecte Jove).
TONI REIG I CASASSAS
Director general de Joventut

Introducció

En les darreres dècades el canvi social accelerat que s’ha produït en les
societats occidentals ha tocat de ple la manera com les persones viuen
cadascuna de les etapes que conformen el cicle de vida. Els canvis en el
model productiu i les relacions laborals, la consolidació i posterior erosió
dels estats del benestar, els canvis culturals i de valors i les transformacions tecnològiques són exemples dels processos que han impactat
directament en la quotidianitat dels individus.
La joventut ha estat una de les etapes més directament afectades per
aquests canvis, en bona part pel fet que les noves generacions, per la
seva vulnerabilitat i/o dinamisme, tendeixen a ser protagonistes de les
transformacions socials. Concretament la joventut ja no és una etapa de
la vida relativament curta, en què la transició a la vida adulta es produeix
de manera lineal i d’acord amb un número limitat de “camins” a seguir. La
joventut ha tendit a eixamplar-se (es diu que ja no és un moment de transició sinó una etapa central del cicle de vida); a fer-se menys lineal i directa;
i a multiplicar les trajectòries que els i les joves tendeixen a seguir.
La naturalesa d’aquests canvis ha estat objecte de debat en els darrers
anys. Es discuteix especialment si aquestes transformacions suposen
un ventall d’oportunitats més ampli per als individus o si l’atomització
subjacent de les trajectòries aïlla i afebleix les persones; és a dir, si les
transformacions són fruit d’un augment dels recursos disponibles o d’un
increment de la vulnerabilitat, que estaria afectant de manera directa
el col·lectiu jove. Lògicament, la resposta no es troba en cap dels dos
extrems, ja que són efectes compatibles entre si.
No obstant això, la crisi econòmica actual ha accentuat alguns dels processos de fons que s’estan produint des de fa dècades a escala europea: la precarització del mercat de treball i l’afebliment de les polítiques
socials. En aquest sentit, ja fa uns anys ens preguntàvem (Salvadó i
Serracant, 2003) si l’allargament de la joventut era una qüestió acotaEnquesta a la joventut de Catalunya 2012 / pàg. 9

da (vinculada al moment econòmic concret i a la vivència d’una etapa
juvenil precària seguida d’una completa inserció socioeconòmica) o generacional (vinculada a processos de precarització social que afectarien
el conjunt de la vida dels individus). El boom econòmic que arribà fins
a l’any 2007 escurçà la joventut i semblava abonar la primera hipòtesi.
L’arribada d’una nova crisi econòmica i l’evidència que les transformacions que està generant són de llarg abast abonen la segona hipòtesi i fan
necessari explorar l’impacte que el nou context socioeconòmic pot tenir
sobre el conjunt de la vida de les persones que avui són joves.
Aquesta publicació utilitza les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12) per aproximar-se a aquestes qüestions. L’anàlisi
completa de l’EJC12 ha estat feta per un conjunt d’especialistes i ha
estat publicada dins la col·lecció “Estudis” de la Direcció General de
Joventut. En aquella publicació s’ofereix una anàlisi per temes (educació, treball, etc.) i per col·lectius (gènere, lloc de naixement, etc.) dels
resultats de l’EJC12. En aquesta publicació de síntesi es presenten els
resultats d’una anàlisi integrada de les dades, centrada en estudiar de
manera conjunta les transicions educatives, laborals, domiciliàries i familiars de les persones joves.
Concretament, en aquest informe s’ofereixen tres tipus de mirades: un
cop presentades les característiques de l’EJC12 (capítol 1), en primer
lloc s’analitzen les diferents situacions en què es troben les persones
joves amb relació al conjunt d’àmbits de la seva vida (2); a continuació,
s’estudien les diferents maneres en què les persones joves duen a cap
les seves transicions (3); i finalment s’analitza fins a quin punt aquestes
transicions han canviat en el context de crisi actual respecte al context
de creixement econòmic precedent (4).
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1. L’Enquesta a la joventut de Catalunya
2012

El 2012 l’EJC arriba a la sisena edició, la tercera des que l’any 2002 va
esdevenir una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya. L’oficialitat de l’EJC garanteix la seva realització quinquennal i la participació
de l’Idescat en el seu disseny, execució i explotació. L’EJC ofereix una
fotografia completa de la joventut catalana i se centra especialment en
els processos de transició a la vida adulta de les persones joves.
Concretament, els principals blocs de l’EJC són els d’educació, treball i
emancipació. En aquest sentit, una de les principals característiques de
l’EJC és que permet conèixer no només la situació actual de la joventut,
sinó també els processos a través dels quals s’hi ha arribat. Això és
possible perquè es demana a la persona entrevistada que proporcioni
informació sobre la seva trajectòria educativa, laboral, domiciliària i familiar. Aquest fet proporciona una major riquesa a l’EJC, ja que permet fer
no només la fotografia de la joventut sinó també la pel·lícula de com s’ha
arribat a una situació determinada. La informació sobre els aspectes
transicionals de la vida de les persones joves es complementa amb la
d’altres àmbits (com la participació, la cultura o la salut), de manera que
es poden analitzar les interaccions entre les diferents esferes.
Com que un objectiu central de l’EJC és aproximar-se a aquestes transicions, la població objecte d’estudi és la que té entre 15 i 34 anys. L’ampliació de la franja d’edat fins als 34 anys es va fer en l’EJC07 davant
l’evidència que, per a analitzar les transicions calia anar més enllà dels
29 anys, edat en què moltes persones encara no havien marxat de la llar
d’origen, per exemple.
Al número 34 de la col·lecció “Estudis” de la Direcció General de Joventut hi ha publicada la informació completa sobre les característiques
tècniques de l’EJC12. A continuació es presenta un resum en forma de
fitxa dels seus trets principals:
Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 / pàg. 11

Àmbit geogràfic: Catalunya.
Univers: població de 15 a 34 anys resident a Catalunya.
Mostra: 3.002 individus.
Tipus de mostreig: mostreig bietàpic per estratificació (grandària
mnicipal) i per conglomerats (àmbit territorial). Unitats de primera
etapa: els municipis; unitats de segona etapa: les persones joves
que s’entrevisten.
Tipus de mostra: nominal (mostreig aleatori simple).
Tipus d’entrevista: presencial, a la llar de l’individu.
Treball de camp: del 3 d’abril al 3 d’agost de 2012.
Error mostral: ± 2,71%. Tots els errors han estat calculats amb
un nivell de confiança del 95,5% (2 sigmes) i una p=q=0,5.
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2. Les diferents situacions de la joventut

2.1. Objectius i metodologia
L’objectiu d’aquest capítol és sintetitzar bona part de la informació disponible a l’EJC12 per tal d’obtenir una fotografia de les diferents situacions en què es troben les persones joves a Catalunya. La població considerada és el conjunt de persones de 15 a 34 anys residents a Catalunya.
La tècnica emprada ha estat la del conglomerat bietàpic, que permet el
tractament ràpid i eficaç de grans fitxers de dades.
En primer lloc, s’han seleccionat les variables a partir de les quals es
construirà la tipologia. S’ha volgut que en la tipologia hi hagués variables
de tots els àmbits de la vida de les persones joves, de manera que se
n’han seleccionat 17 provinents dels blocs del qüestionari referents a
educació, treball, emancipació i família, habitatge, oci, participació, benestar i posició econòmica (taula 1).
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TAULA 1. Variables i categories incloses en la construcció de la tipologia de
situacions de la joventut
Eix

Variable

Educació

Modalitat de centre educatiu
en la trajectòria educativa no
universitària
Activitat principal

Estudiant / Ocupat/ada / A l’atur / Inactiu/iva

Edat en què el treball esdevé
l’activitat principal

<19 / 19-22 / 23-26 / >26 / No ha succeït

Haver estat en situació d’atur
Treball

Situació professional
Tipus de contracte
Professió principal
Li agradaria continuar en
la feina actual

Emancipació
i família

Categoria
Públic o majoritàriament públic / Concertat o
majoritàriament concertat / Privat o majoritàriament privat / Mixt públic-concertat / Mixt
públic-privat-concertat

Situació actual de convivència

Algun cop a l'atur / Actualment / Mai /
Mai no ha treballat
Empresaris i autònoms / Assalariats sector
públic / Assalariats sector privat i altres /
No ocupat/ada
Indefinit / Temporal / Autoocupat/ada /
No ocupat/ada
Director/a, gerent o professional /
Ocupacions mitjanes / Ocupacions
elementals / No ocupat/ada
Sí / No o només si es produeixen millores /
No ocupat/ada
Llar d'origen / Sol/a / Parella sense fills/filles /
Parella i fills/filles / Companys de pis / Altres

Té fills/filles

Sí / No

Habitatge

Règim de tinença
de l'habitatge

Oci

Tipus d’activitats d’oci1

Participació

Tipus d’implicació
i participació política2

Lloguer / Compra / Cedit, heretat o altres /
No emancipat/ada
Relacional / Cultural / Digital / Esporàdic /
De baixa intensitat
Integrat passiu / Multiparticipatiu implicat /
Reivindicatiu desafecte / Abstencionista
crític / Alineat desmobilitzat / Apàtic / Sense
informació

Benestar

Tipus d’hàbits i estat de salut3

Posició
econòmica

Ingressos mensuals
equivalents
Dificultats per arribar a finals
de mes
Comparació de la situació
econòmica amb la llar d’origen

Grup A / B / C / D
1r quartil / 2n / 3r / 4t / Sense informació
Sempre / Sovint / De tant en tant / Mai /
Menor de 20 anys
Molt millor / Millor / Ni millor ni pitjor / Pitjor /
Molt pitjor / No emancipat/ada

Font: Elaboració pròpia

1 Al capítol de Cultura i oci de l’informe complet de l’EJC12 (dins la col·lecció “Estudis” de la Direcció
General de Joventut) s’explica la tipologia d’activitats d’oci.
2 Al capítol de Participació i política de l’informe complet de l’EJC12 s’explica la tipologia d’implicació i
participació política.
3 Al capítol de Salut de l’informe complet de l’EJC12 s’explica la tipologia d’hàbits i estat de salut.
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Un cop establertes les variables per a l’anàlisi final, s’ha elaborat una tipologia que agrupa els i les joves catalanes en set situacions. La tipologia
està formada per 2.886 casos i el grup amb menys casos en té 190.

2.2. Les situacions de la joventut a Catalunya
A continuació es presenten els set grups en què es pot dividir la joventut
de Catalunya a partir d’un seguit de variables representatives de bona
part dels àmbits de la seva vida.
GRÀFIC 1. Tipologia de situacions de la joventut. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2012. Percentatge

15,4%

18,0%

Ocupats/ades
amb parella i fills

Estudiants no emancipats

19,3%

15,3%

Ocupats/ades
emancipats

Estudiants

6,6%

10,4%

Aturats/ades i
inactius/ives emancipats

15,0%

Aturats/ades, inactius/ives
i estudiants no emancipats

Ocupats/ades
no emancipats

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (Direcció General de Joventut)

— Estudiants no emancipats/ades (18%). Tal com es pot veure a
la taula A10.1 de l’annex en línia4, la pràctica totalitat de joves que

4 L’annex de l’informe general de l’EJC12, on es troba aquesta taula, es pot consultar a la pàgina web
de l’Observatori Català de la Joventut: www.gencat.cat/joventut/observatori
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formen aquest grup estudien (com a activitat principal) i viuen a la llar
d’origen. És el grup on trobem més joves que practiquen activitats
d’oci relacional (sortir de nit, fer esports, estudiar, quedar amb amics
i amigues, etc.) i digital (xatejar, xarxes socials, ràdio o TV a Internet,
descàrregues): el 42,1% d’aquests joves s’agrupen en el primer tipus
d’oci i més del 28,5% en el segon. Amb relació als hàbits i les pràctiques de salut, són el grup que té més joves (47,1%) en el tipus d’hàbits més saludables (grup A) i el que en té menys (6%) en els hàbits i
estat de salut més vulnerables (grup D).
Del creuament dels grups que conformen la tipologia amb un seguit
de variables estructurals se’n desprèn (taula A10.2 de l’annex en línia)
que aquest grup està format per joves d’entre 15 i 19 anys (88,7%), i
alguns de 20 a 24 anys (11,2%). Les dones hi són lleugerament sobrerepresentades. Els joves i les joves nascuts a Catalunya o la resta de
l’Estat i de progenitors no estrangers hi són sobrerepresentats, especialment les persones joves amb ambdós progenitors nascuts a Catalunya. El nivell d’estudis del pare o de la mare d’aquests estudiants és
més elevat que la mitjana, i les ocupacions tècniques i professionals
hi són sobrerepresentades. El risc de pobresa entre aquests joves és
més alt que el del conjunt de persones joves, circumstància vinculada
al fet que estudiar és la seva activitat principal i que, per això, no aporten ingressos a la llar o els que hi aporten són escassos.
— Estudiants (15,3%). La principal diferència entre aquest grup d’estudiants i l’anterior és una major diversitat de situacions de convivència, ja que una part ja estan emancipats (hi trobem joves en totes les
situacions de convivència excepte viure amb parella i fills). Després
de l’anterior, és el grup amb més presència de joves que practiquen
un oci relacional i digital, i també és el grup amb més joves (17,6%)
amb pràctiques d’oci cultural (especialment anar al cinema, al teatre,
a dansa, a concerts, a exposicions, etc.). Pel que fa a la participació,
és el grup amb més presència de joves multiparticipatius implicats
(els que es mostren més implicats i participatius), amb un 26,6%.
Finalment, també estan sobrerepresentats (34,8%) en el tipus d’hàbits i estat de salut B (bona situació, però amb una certa presència
d’hàbits poc saludables, principalment fumar i emborratxar-se de tant
en tant).
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El grup d’edat on la majoria d’aquests joves s’encabeixen és el de 20
a 24 anys, tot i que també hi ha força joves del grup de 15 a 19 anys
i alguns de 25 a 29 anys. Les dones hi són una mica més sobrerepresentades que en el grup anterior, i les persones joves d’origen estranger (personal o familiar) hi són infrarepresentades, tot i que en menor
mesura. Com en l’altre grup d’estudiants, en aquest les persones
joves amb ambdós progenitors nascuts a Catalunya hi són sobrerepresentats, i també les persones joves amb pare o mare amb un nivell
alt d’estudis i ocupacions tècniques i professionals. En aquest cas,
les persones joves que parlen català com a llengua materna també
hi estan sobrerepresentades. El fet que la seva activitat principal sigui
estudiar facilita que tinguin un major risc de pobresa.
— Aturats/ades, inactius/ives i estudiants no emancipats (6,6%).
Aquest grup està format principalment per persones en situació d’atur (68,8%), però també per inactius/ives (19%) i estudiants
(12,2%). El 91,1% d’aquests joves no estan emancipats. Són el segon grup amb una proporció més alta (27,4%) de joves en el quartil
més baix d’ingressos equivalents5 i també el segon en la proporció
de joves (38,3%) que declara tenir sempre o sovint dificultats per arribar a finals de mes. L’oci relacional hi és en proporció similar a l’oci
esporàdic (poques activitats d’oci, normalment vinculades a l’àmbit
domèstic, o bé viatjar, fer excursions i quedar amb amics i amigues) i
a l’oci de baixa intensitat (realització de molt poques activitats d’oci).
És un grup molt heterogeni des del punt de vista de la participació:
per exemple, els apàtics/ques (joves més allunyats i desinteressats
de la participació) hi són presents amb una proporció semblant als
multiparticipatius implicats (més participatius). Amb relació a la salut,
és on hi ha més joves (19,9%) del grup D (més conductes de risc i uns
indicadors de salut psicosocial no gaire bons) i és un dels dos únics
grups en què els i les joves del grup A (millors hàbits i estat de salut)
estan per sota del 30%.

5 Els ingressos equivalents són, a grans trets, els ingressos totals de la llar dividits entre el nombre de
persones que viuen a la llar. Al capítol d’Ingressos i despeses de l’informe complet de l’EJC12, s’hi
explica detalladament el concepte i el seu càlcul.
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En aquest grup trobem, principalment, joves de 20 a 29 anys. Els nois
hi són sobrerepresentats i no hi ha diferències entre joves nascuts a
l’estranger i a Catalunya o a Espanya; haver tingut el català com a
llengua inicial també està relacionat amb tenir menys probabilitats de
formar part del grup; al contrari que en els dos grups anteriors, els
i les joves amb ambdós progenitors nascuts a Catalunya i amb un
nivell d’estudis alt tenen menys probabilitats de formar-ne part. En
canvi, les persones joves amb ambdós progenitors nascuts a la resta
d’Espanya o que tenen ocupacions mitjanes, en tenen més. Els i les
joves amb estudis obligatoris o inferiors tenen més possibilitats de
formar part del grup, tot i que hi ha un 29% de joves que en formen
part amb estudis superiors. Igual que en els altres dos grups anteriors
(també formats per no emancipats que no tenen l’ocupació com a
activitat principal), el risc de pobresa és més alt entre aquests joves.
— Ocupats/ades no emancipats (15%). Totes les persones joves que
formen aquest grup estan ocupades, però gairebé el 90% romanen a
la llar d’origen. Dels tres grups de joves definits per l’ocupació, aquest
és on trobem una pitjor situació d’ocupació: és on hi ha la proporció
més alta de joves amb contractes temporals, fent ocupacions elementals o mitjanes, que han estat a l’atur i que han començat a treballar abans dels 22 anys. En relació amb aquest fet, també es tracta
de les persones joves ocupades amb menors ingressos equivalents
i amb major pes dels que sempre tenen dificultats per arribar a finals
de mes. En definitiva, es tracta del grup de joves ocupats en unes
pitjors condicions, circumstància que, en part, ajudaria a explicar-ne
la no emancipació. Pel que fa a l’oci, sembla com si, amb relació als
altres grups de joves principalment no emancipats, el fet d’estar ocupats els resta possibilitats d’oci, ja que hi ha menys joves agrupats
dins de l’oci relacional, cultural o digital i força més dins de l’oci esporàdic i de baixa intensitat. En relació amb això, és un grup on trobem
força joves políticament apàtics (19,4%) i molt pocs multiparticipatius
(12,2%). Pel que fa a la salut, és un grup bastant estàndard (clar domini dels tipus d’hàbits i estats de salut més bons: A i B).
La distribució per sexe i edat d’aquest grup és molt semblant a l’anterior: hi ha una major proporció de nois que no pas de noies (6/4) i hi
predominen les edats intermèdies (20 a 29 anys), tot i que en aquest
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grup hi ha més nois de 30 a 34 anys que no de 15 a 19 anys. Hi ha
una proporció molt baixa de joves d’origen estranger; les persones
joves amb pare o mare nascuts a la resta d’Espanya hi són sobrerepresentades. En aquest grup, com en l’anterior, també hi ha més joves amb progenitors amb estudis obligatoris i que tenen ocupacions
mitjanes. Els i les catalanoparlants d’origen hi són sobrerepresentats,
al contrari que els i les castellanoparlants. Els i les joves amb estudis
superiors tenen més probabilitats de ser en aquest grup. A diferència
dels tres grups anteriors (en què bona part de les persones joves
tampoc no estan emancipades), aquest és l’únic grup en què l’ocupació és l’activitat principal del jove i, per tant, el seu risc de pobresa
és inferior a la mitjana.
— Aturats/ades i inactius/ives emancipats (10,4%). La pràctica totalitat dels i de les joves que conformen aquest grup estan a l’atur
(57,3%) o són inactius no estudiants (gairebé el 37%). El fet que estiguin emancipats (el 100%) tot i estar a l’atur o ser inactius s’explica,
en part, perquè dos terços d’aquests joves viuen amb la seva parella
(66,7%; el 45% amb els fills); més d’un 20% viuen amb companys
de pis o en altres situacions. És el grup amb una major proporció de
joves situat en el quartil més baix d’ingressos equivalents (38,1%) i
que més declara tenir sempre o sovint dificultats per arribar a final de
mes (gairebé el 50%) o tenir una situació econòmica pitjor o molt pitjor que a la llar d’origen (gairebé el 46,2%). És el grup on trobem més
joves que practiquen un oci de baixa intensitat (gairebé el 46,2%) i on
hi ha més apàtics (23,5%) i el segon amb menys multiparticipatius
implicats (12,3%). És el grup on hi ha més joves (42%) que tenen el
tipus d’hàbits i estat de salut del grup C (poques conductes de risc
però els pitjors resultats en salut psicosocial).
Aquí trobem principalment joves de 25 a 34 anys, amb un major pes
dels de 30 a 34 anys; hi ha més noies que nois. La proporció de joves
d’origen estranger és el triple del que tocaria. També hi ha una major
proporció de joves amb estudis baixos i és el grup on trobem més
progenitors amb ocupacions elementals i amb estudis obligatoris o
inferiors. No és sorprenent, doncs, que sigui el grup on hi ha una major proporció de joves en risc de pobresa (tendeix a duplicar les xifres
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globals), que no han fet cap desplaçament per mobilitat obligada i
que viuen en habitatges que no estan en bon estat.
— Ocupats/ades emancipats (19,3%). Els i les joves que formen
aquest grup estan ocupats i el 63,9% viuen amb la seva parella, però
no tenen fills. La resta de joves viuen sols (17,4%), amb companys de
pis (10,2%) o en altres situacions (2,7%), però cap amb la parella i els
fills. La proporció de contractes indefinits/temporals és de 2/1 i gairebé el 70% estan situats en la suma dels dos quartils més alts d’ingressos. En aquest grup també hi trobem una alta proporció de joves
que fan un oci esporàdic (34,6%), però és el segon grup amb més
joves que fan un oci cultural (15,8%). Els multiparticipatius implicats
i els reivindicatius desafectes són els més nombrosos dins d’aquest
grup. Amb relació a la salut, és el grup amb una menor proporció de
joves en estat i pràctiques de salut del tipus A (les més positives) i el
2n grup amb major proporció de joves en pitjor estat i pràctiques de
salut (grup D).
La distribució per sexe i edat dels membres d’aquest grup és semblant a l’anterior: hi predominen els i les joves de 25 a 34 anys, però
en aquest cas hi pesen més els de 25 a 29 anys. Les noies hi estan
lleugerament sobrerepresentades. El lloc de naixement dels joves o
del pare o la mare no sembla influir-hi, excepte si els dos progenitors
han nascut a la resta d’Espanya (més probabilitats de ser en aquest
grup). Tampoc no sembla influir-hi el nivell d’estudis o la categoria
socioeconòmica del pare o de la mare, però sí que hi influeix el nivell
d’estudis propi (com més alt, més opcions de ser en aquest grup).
També és el grup amb menys risc de pobresa.
— Ocupats/ades amb parella i fills/filles (15,4%). Els i les joves que
formen aquest grup estan ocupats i gairebé 3 de cada 4 viuen amb
la seva parella i fills. La resta es troben en altres situacions de convivència però tots estan emancipats. Un 33,6% treballen com a empresaris/autònoms i la proporció de contractes indefinits/temporals és
favorable als primers. És el grup amb una major proporció de joves
situats en el quartil més alt d’ingressos (35,1%) i una menor proporció
en el més baix (11,9%), i és el que en major mesura diu haver millorat
la situació econòmica respecte de la llar d’origen (36,8%), tot i que
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una tercera part diu que li ha empitjorat. El 60,7% viu en un habitatge
de compra (la proporció més alta entre les persones emancipades).
En aquest grup, juntament amb el d’aturats i inactius emancipats, és
on trobem més joves que practiquen un oci esporàdic (el 41,8%) o
de baixa intensitat (el 42,9%). Amb relació a la participació, es tracta
d’un grup força heterogeni, en què els dos tipus de comportaments
més freqüents (multiparticipatius implicats i apàtics) són de tendència
oposada. Després del grup estudiants no emancipats, és on hi ha
més joves amb millor estat i hàbits de salut (42,2%) i amb poca presència (7,8%) del grup D (conductes de risc).
És el grup on hi ha una major proporció de joves de 30 a 34 anys
(més de tres quartes parts) i no hi ha sobrerepresentació de cap
sexe. Igual que en el grup anterior, ni el lloc de naixement propi o del
pare o de la mare, ni el nivell d’estudis o la categoria socioeconòmica
dels progenitors influeixen en les possibilitats de ser en aquest grup
(excepte que els joves amb pare o mare amb estudis obligatoris en
tenen més). També es reprodueix la circumstància del grup anterior:
tenir estudis superiors té a veure amb formar-ne part, i hi trobem un
risc de pobresa molt baix.

2.3. Factors explicatius de la pertinença als grups
Acabem de veure que, en alguns grups, determinats col·lectius de joves
(p. e. les dones) hi estan sobrerepresentats. Ara bé, una major presència
de noies en un grup podria ser deguda, p. e., al fet que les noies tenen
un major nivell d’estudis, i no al fet de ser dona. Així doncs, s’ha fet una
anàlisi de regressió logística, els resultats de la qual es presenten a la
taula A10.3 de l’annex en línia, per esbrinar quines són les característiques últimes que faciliten que una persona jove formi part o no d’un
grup.
— Pel que fa a l’edat, com menys edat més probabilitats de formar part
dels dos primers grups (estudiants); i com més edat més opcions de
formar part dels tres darrers (emancipats/ades). Aquests resultats,
com comentarem més endavant, vinculen els diferents grups resultants als diferents moments del cicle de vida.
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— Amb relació al sexe, l’anàlisi de regressió mostra que la influència
del gènere per se només apareix en tres grups: els homes tenen més
probabilitats de ser en el grup d’ocupats no emancipats i en el grup
d’aturats i inactius no emancipats; i les dones en el grup aturats i inactius emancipats. Aquest resultat ressalta les diferències per raó de
gènere amb relació a les actituds i les pràctiques respecte a l’emancipació, en què les noies tendeixen a emancipar-se més i més d’hora.
— Pel que fa al lloc de naixement, el fet d’haver nascut a l’estranger fa disminuir les opcions de formar part del grup d’estudiants no
emancipats i d’ocupats emancipats i fa augmentar les d’estar en el
grup d’aturats i inactius emancipats i ocupats amb parella i fills. Tenir
una llengua familiar d’origen diferent al català o al castellà també
facilita formar part del grup aturats i inactius emancipats i fa disminuir
les probabilitats d’estar entre els ocupats emancipats.
— Pel que fa a les variables territorials, les persones joves de l’àmbit
de Ponent i Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i el
Penedès tenen més probabilitats que un/a jove de l’àmbit Metropolità
d’estar en el primer grup (estudiants no emancipats); per contra, els
i les joves del Camp de Tarragona i el Penedès tenen menys opcions
que els de l’àmbit Metropolità de ser en el segon (estudiants). D’altra
banda, els i les joves que viuen en municipis grans (més de 50.000
habitants) tenen més probabilitats de ser en el grup d’ocupats emancipats i menys d’estar en el d’ocupats amb parella i fills (circumstància que probablement reflecteix les dinàmiques territorials associades
a la formació d’una família).
— L’origen social de la persona jove també influeix en les probabilitats
de formar part d’un grup o d’un altre, en bona part en el sentit esperat: el fet de tenir pare o mare amb estudis superiors o treballant en
càrrecs directius o gerencials augmenta les opcions de formar part
del grup d’estudiants. També els estudis secundaris postobligatoris
del pare o de la mare afavoreixen formar part del d’estudiants no
emancipats i del d’ocupats no emancipats. Per contra, el fet de tenir
pare o mare amb estudis secundaris afavoreix que els fills/filles estiguin en el grup d’aturats i inactius no emancipats.
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2.4. Perspectiva general
El primer que cal destacar de la tipologia és el pes que tenen dues variables a l’hora de configurar els grups: la situació de convivència i l’activitat
principal. La primera variable divideix els i les joves en dos grans blocs:
les persones joves emancipades i les no emancipades; i la segona variable els divideix en funció de si estudien, treballen, estan a l’atur o en
situació d’inactivitat. El pes tan destacat d’aquestes dues variables ja és
una primera conclusió important: recordem que la tipologia s’ha elaborat a partir de 17 variables de vuit àmbits diferents i a priori no resultava
fàcil preveure quines serien les agrupacions resultants. De fet, un dels
objectius de construir la tipologia seguint aquest procediment era, precisament, veure quins factors es poden considerar més determinants en
la configuració de les situacions vitals de les persones joves. En aquest
sentit, els resultats de la tipologia coincideixen amb les perspectives teòriques que defensen una visió de la joventut centrada en els processos
de transició a la vida adulta i el cicle de vida, perspectiva adoptada en
la conceptualització de l’EJC12. Dit d’una altra manera, la importància
de les transicions en l’etapa juvenil no només apareix a priori (en teoritzacions prèvies) sinó també, en bona part, a posteriori (en els resultats
d’anàlisi en què el pes de la teoria és molt menor).
El segon aspecte que crida l’atenció és, precisament, el caràcter central del cicle de vida en la configuració dels diferents grups. En l’extrem
més primerenc de l’etapa juvenil (dels 15 als 19 anys) trobaríem els i les
joves inclosos en el grup d’estudiants no emancipats; i en l’extrem més
allunyat (dels 30 als 34 anys) els i les que formen part del grup d’ocupats
amb parella i fills. Entremig, en un primer moment, trobem els i les joves
que continuen estudiant però que ja comencen a emancipar-se; els i
les joves que, en general, han tendit a deixar d’estudiar abans i que ara
es troben a l’atur o en la inactivitat i que són a casa dels progenitors;
i els i les joves que, en general, han estudiat més i que ara treballen però
també viuen a la llar d’origen. En un segon moment (ja entre els emancipats), trobem joves de més edat que, novament, en general han estudiat
menys i ara estan a l’atur o en la inactivitat; o joves que van seguir trajectòries educatives més llargues i que ara estan ocupats.
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Tot i que les dues variables que divideixen els grups fan referència a
la transició domiciliària i familiar (situació de convivència) i a la transició laboral (activitat principal), hi ha una tercera dimensió subjacent (la
transició educativa) que està en part relacionada amb la configuració
final dels grups (en el sentit que el temps/nivell d’estudis condiciona les
possibilitats de trobar-se en un grup o en l’altre). Les tres subtransicions
juvenils, doncs, estructuren una de les agrupacions de la joventut catalana que es pot fer.
En tercer lloc, la preponderància del cicle de vida no ens ha de fer menystenir –ni hi entra en contradicció– el pes de les altres dimensions tingudes en compte en l’elaboració de la tipologia. Pel que fa a la dimensió
de posició econòmica, la descripció de cada grup ha mostrat la relació
entre aquesta dimensió i el moment del cicle de vida: el risc de pobresa,
les dificultats per arribar a final de mes, etc. depenen de –i condicionen–
les possibilitats d’estar en una situació vital o en una altra. Però encara
resulta més interessant constatar la relació entre la transició juvenil i les
actituds i les pràctiques amb relació a la salut, l’oci i la participació. En
aquest sentit, la tipologia que presentem concorda amb els resultats
d’altres estudis elaborats per l’Observatori Català de la Joventut (Espluga, 2010; Gonzàlez, 2007; Martínez et al., 2005) en què s’estableix una
clara relació entre el cicle de vida i les pautes participatives, d’oci i de
salut. Amb relació a les dues primeres dimensions (participació política
i oci), la pauta és similar: en la primera joventut (de 15 a 19 anys) hi ha
pautes de participació i de consum cultural elevades, que s’incrementen
a mesura que la persona jove guanya autonomia (per l’edat, però també
pel fet d’endinsar-se en la transició: inici de l’activitat laboral i/o marxar
de casa) fins arribar a un col·lectiu que és el que, en general, tendeix
a uns nivells més alts de consum cultural i de participació: estudiants
universitaris no emancipats o joves emancipats que viuen sols, en un
pis compartit o, en menor mesura, amb la parella, però sense fills/filles.
Aquests serien els grups en què el desig d’experimentació i renovació
característics de la joventut pot expressar-se més clarament, ja que en
general disposen de molta més autonomia que els grups anteriors, i
encara no estan subjectes a les obligacions de l’etapa posterior. És precisament l’arribada de fills/filles el que podríem considerar que tanca la
transició juvenil i marca l’inici d’una forta davallada dels consums culturals i de la implicació política i participativa. En aquest sentit, doncs,
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les subtransicions educatives, laborals i familiars s’influeixen mútuament
amb un altre tipus de subtransicions juvenils (les culturals i participatives)
que normalment s’estudien per separat. Finalment, les etapes del cicle
juvenil també semblen estar relacionades amb la salut, en la mesura que
es parteix d’un estat i d’uns hàbits de salut relativament bons i, a mesura
que es guanya independència i/o es van assumint rols familiars i laborals
(més que no pas per una mera qüestió d’edat), tant l’estat de salut com
els hàbits tendeixen a deteriorar-se, circumstància vinculada a l’adquisició d’hàbits i pràctiques de risc en l’esfera de l’oci o a les dificultats
psicosocials del món laboral i de la conciliació laboral/familiar.
En quart lloc, els grups que conformen la tipologia són força heterogenis
i dins de cadascun hi trobem una gran varietat de situacions. No obstant
això, destaca la situació del grup d’aturats i inactius emancipats, format
pel 10,4% de joves. Els i les integrants d’aquest grup són els que es troben en una situació més vulnerable: la seva situació d’atur o d’inactivitat,
combinada amb el fet que estan emancipats, explica el seu major risc de
pobresa i també té a veure amb altres resultats negatius (baix nivell d’estudis, pitjor estat de salut, no implicació social, etc.). Es tracta d’un grup
de risc que, com a tal, podria ser objecte d’intervenció. Igualment, l’altre
grup caracteritzat per l’atur i la inactivitat (aturats i inactius no emancipats), tot i no estar en una situació de tant risc com l’anterior –gràcies al
suport que ofereix el paraigua familiar–, també és un grup vulnerable.
Finalment, i enllaçant amb el darrer punt, cal esmentar el pes de les
variables de desigualtat en la configuració dels grups de la tipologia.
Tot i que acabem de veure que els grups no poden ordenar-se en un
contínuum que vagi de les posicions de més privilegi a les de menys,
sí que és cert que els dos grups esmentats ocupen les posicions més
vulnerables i, cosa que no sorprèn, hi trobem un major nombre de joves
amb un origen social menys afavorit: pare o mare amb nivell d’estudis
o categoria socioeconòmica baixa, haver nascut a l’estranger o no ser
catalanoparlant o castellanoparlant d’origen.
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3. Les trajectòries de transició a la vida
adulta

3.1. Objectius i metodologia
Al capítol anterior s’han analitzat les diferents situacions vitals en què
es troben les persones joves a Catalunya amb relació a bona part dels
àmbits que conformen la seva existència. Els resultats il·lustren la importància de les transicions en l’etapa juvenil i la seva interacció amb
altres aspectes de la vida de les persones joves (com l’oci o la salut).
En aquest capítol volem aprofundir en l’anàlisi d’aquestes transicions.
Concretament, pretenem oferir una mirada conjunta de les trajectòries
de transició a la vida adulta de la joventut catalana.
Per fer-ho, ens centrarem en les quatre subtransicions (educativa, laboral, domiciliària i familiar) que conformen la transició juvenil per elaborar
una tipologia integrada (és a dir, que combini elements de totes quatre).
L’objectiu consisteix a analitzar la interrelació de les diferents subtransicions en la vida de les persones joves. Aquesta perspectiva és la mateixa
adoptada al capítol de Conclusions de l’EJC07 (Miret et al., 2008), que al
seu torn és deutor de l’anàlisi feta per Casal et al. (2004) amb les dades
de l’EJC02.
Si en les seccions anteriors ens centràvem en el conjunt de la població
juvenil, en aquesta ho farem en les persones de 30 a 34 anys. Això és
deu a la pretensió d’estudiar la interrelació entre les quatre subtransicions, cosa que fa necessari observar trajectòries llargues en què –en
la majoria de casos– s’hagin produït diversos esdeveniments. Per tant,
s’ha optat per analitzar les trajectòries dels i de les joves de 30 a 34 anys
(718 casos). Les variables seleccionades per a la tipologia fan referència,
doncs, a les diverses subtransicions (s’han exclòs variables de qualsevol
altre àmbit) i totes proporcionen informació sobre la trajectòria de les
persones joves. En alguns casos sintetitzen, amb relació a algun aspecte
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(com ara l’ocupació) la trajectòria des dels 15 anys (moment en què es
recull la primera dada) fins a l’edat actual (moment de l’entrevista). A la
taula 2 es mostren les variables seleccionades per elaborar la tipologia.
TAULA 2. Variables i categories incloses en la construcció de la tipologia de
trajectòries de transició
Variable

Categoria

Nivell d’estudis finalitzat

Obligatoris o inferiors / Secundaris
postobligatoris / Universitaris

Modalitat de centre educatiu al
llarg de la trajectòria educativa

Públic o majoritàriament públic / Mixt /
Privat o concertat o majoritàriament privat
o concertat

Valoració dels estudis

Molt positiva / Més positiva que negativa /
Més negativa que positiva / Molt negativa

Edat en què l’ocupació
esdevé l’activitat principal

<19 / 19-22 / 23-26 / >26 anys o no ha
treballat

Proporció de mesos
ocupat/ada des dels 15 anys

<25% / 25-50% / 51-75% / >75%

Proporció de mesos amb
inestabilitat contractual des
dels 15 anys

<25% / 25-50% / 51-75% / >75%

Haver estat en situació d’atur

Actualment o en el passat / Mai

Trajectòria professional

Sempre en categories altes / Sempre en
categories mitjanes / Sempre en categories baixes / Mobilitat ascendent / Mobilitat
descendent

Dificultats per arribar a fi de
mes

Sempre o sovint / De tant en tant / Mai

Domiciliària

Edat d'emancipació

15-24 / 25-29 / 30-34 / No emancipat/ada

Familiar

Situació de convivència

Llar d’origen / Sol/a / Parella sense
fills/filles / Parella i fills/filles / Companys
de pis / Altres

Subtransició

Educativa

Laboral

Font: Elaboració pròpia

S’ha fet una anàlisi de conglomerats bietàpic que permet el tractament
ràpid i eficaç d’una gran quantitat d’informació i la incorporació de variables categòriques i contínues. S’han fet proves determinant diferents
nombres de grups i finalment s’ha optat per una tipologia que identifica
set tipus de trajectòries de transició a la vida adulta.
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3.2. Una tipologia de trajectòries de transició
A continuació es presenten les set trajectòries tipus que la joventut catalana de 30 a 34 anys ha seguit en la seva transició a la vida adulta.
GRÀFIC 2. Tipologia de trajectòries de transició a la vida adulta. Joves de 30 a
34 anys. Catalunya, 2012. Percentatge

7,5%

Trajectòries de
no emancipació

11,8%

17,9%

Trajectòries obreres

Trajectòries de
bloqueig laboral

13,9%

Trajectòries
mitjanes precàries

21,3%

Trajectòries
universitàries tardanes

13,5%

14,1%

Trajectòries mitjanes estables

Trajectòries
universitàries precoces
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (Direcció General de Joventut)

— Trajectòries obreres (17,9%). Tal com es pot veure a la taula A10.4
de l’annex en línia, aquesta trajectòria es caracteritza per un abandonament prematur dels estudis: el 92,2% de joves d’aquest grup tenen
estudis obligatoris o inferiors, cursats en centres públics (71,9%) i valorats negativament per sobre de la mitjana (17,2%); han viscut una
incorporació ràpida al mercat de treball (el 73,6% tenien l’ocupació
com la seva activitat principal abans dels 19 anys) i una emancipació
primerenca (29,5% d’emancipats/ades abans dels 25 anys, la proporció més alta de tots els grups; i el 43,4%, entre els 25 i els 29 anys).
La seva activitat laboral ha estat marcada per la continuïtat (tenen la
proporció més alta de temps treballat des dels 15 anys), però també
per la inestabilitat (el 47,5% han tingut contractes temporals durant el
75% del temps treballat i el 60,5% han experimentat l’atur) i l’ocupa-
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ció en categories mitjanes (42,2%) o la mobilitat descendent (28,9%),
de manera que són el segon grup amb una major proporció de joves
(40,6%) que sempre o sovint tenen dificultats per arribar a final de
mes. Potser per això, i a pesar de l’emancipació primerenca de bona
part d’aquests joves, no són el grup amb una major proporció de joves que viuen amb la parella i els fills (35,9%) o amb la parella (20,3%),
sinó que són el segon grup amb més joves a la llar d’origen (21,1%).
És un grup format principalment (taula A10.5 de l’annex en línia) per
homes (74,2%), amb una lleugera sobrerepresentació de joves nascuts a l’estranger (21,9% en el grup, 16,2% en el total de joves). Està
sobrerepresentat a les Comarques Gironines i infrarepresentat a tots
els municipis excepte als majors de 50.000 habitants. Els seus progenitors tendeixen a tenir estudis obligatoris (57,5%) i a treballar en
categories mitjanes (66,9%), i el castellà i altres idiomes hi estan sobrerepresentats com a llengua inicial. És la trajectòria amb més joves
(24,6%) en el grup de menys ingressos equivalents i també amb més
risc de pobresa (20%). Pel que fa a la seva participació i implicació
política, el 55,3% formen part dels integrats passius o dels apàtics,
és a dir, tendeixen a desvincular-se d’aquestes qüestions; també són
el grup amb una major presència de joves (52,3%) que practiquen
un oci de baixa intensitat. Finalment, pel que fa als hàbits i a l’estat
de salut, en aquesta trajectòria trobem la major proporció de joves
(42,3%) englobats en el grup B (bon estat general, però amb algunes
pràctiques o situacions poc saludables).
— Trajectòries mitjanes precàries (13,9%). Aquesta trajectòria es
troba a mig camí entre la precedent i la posterior. Els i les joves que
l’han seguida han tendit a estudiar més que en la trajectòria anterior (71,7% d’estudis secundaris postobligatoris), però també hi trobem un 27,3% de joves amb estudis obligatoris o inferiors (la segona
proporció més alta). A diferència del cas anterior, la seva trajectòria
educativa ha combinat centres públics i concertats, però també en
fan una valoració negativa per sobre de la mitjana. Després del grup
anterior, són el grup amb una incorporació més ràpida al mercat de
treball (el 61% treballaven, com a activitat principal, abans dels 19
anys) i que ha treballat una major proporció de temps des dels 15
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anys (81,8%), principalment en ocupacions mitjanes. Tot i això, el
64,6% ha estat ocupat més del 75% del temps amb contractes precaris, circumstància que no els ha impedit d’evitar l’atur de manera
majoritària. La ràpida inserció laboral ha facilitat una emancipació primerenca (el 74,7%, abans dels 30 anys), de manera que són un grup
amb una gran proporció de joves que viuen amb la parella i els fills/
filles (42,4%) o amb la parella (32,3%).
Pel que fa a la composició interna del grup, cal dir que en alguns
aspectes no es diferencia gaire de les característiques mitjanes del
conjunt de la població juvenil: no hi ha cap sexe, lloc de naixement o
territori que hi sigui sobrerepresentat. Per contra, són joves amb una
major proporció que la resta amb ambdós progenitors nascuts a la
resta de l’Estat i amb ocupacions mitjanes. La seva inestabilitat contractual no es reflecteix en uns baixos ingressos equivalents mitjans
(ja que la distribució dels ingressos està força polaritzada) ni en un
alt risc de pobresa. Són el segon grup amb més joves políticament
apàtics (24,2%) i, com en el grup anterior, els i les qui practiquen un
oci de baixa intensitat (51,5%) són majoria, tot i que és el grup on es
practica més oci digital (10,1%); també és la trajectòria on trobem
més joves (13,9%) englobats en el grup D d’hàbits i estat de salut
(mala salut psicosocial i predomini de conductes de risc).
— Trajectòries mitjanes estables (14,1%). La gran majoria d’aquests
joves (89,1%) tenen estudis secundaris postobligatoris cursats en
centres públics (70,3%), i en fan una valoració lleugerament més positiva que el grup anterior. S’han incorporat al mercat de treball més
tard que els dos grups anteriors (el 87,1% entre els 19 i els 22 anys)
però més d’hora que la resta de grups i, per tant, també tenen una
llarga trajectòria d’ocupació, principalment en categories mitjanes,
amb poc atur i amb força menys inestabilitat que el grup anterior. De
fet, són el segon grup amb una major proporció de joves (58,4%) que
mai no tenen dificultats per arribar a final de mes. Són joves que es
van estar més temps a casa dels progenitors que els grups anteriors
(el 38,6% es va emancipar a partir dels 30 anys) i potser per això hi
ha una major proporció de joves que viuen sols (23,5%), tot i que la
majoria viuen amb la parella, amb fills/filles (41,2%) o sense (21,6%).
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Igual que en el grup anterior, els i les joves que han seguit aquestes
trajectòries tenen un perfil que no destaca gaire de les característiques mitjanes de la població jove catalana. Entre els aspectes diferencials, es tracta d’una trajectòria més d’homes (60,4%) que de
dones, que tendeixen a viure en municipis mitjans (entre 10.000 i
50.000 habitants) –comparativament viuen poc en municipis grans.
Les persones joves amb els dos progenitors nascuts a la resta de
l’Estat i amb ocupacions mitjanes, però també amb pare o mare amb
ocupacions directives o gerencials, hi són sobrerepresentades. Igual
que l’anterior grup, tampoc no destaca respecte a la mitjana de la
població jove amb relació als ingressos equivalents o al risc de pobresa. Tampoc no destaca cap perfil particular de pràctiques d’oci ni
d’hàbits i estat de salut; pel que fa a la participació política, és on més
reivindicatius desafectes trobem (26,3%).
— Trajectòries universitàries precoces (13,5%). Els i les joves que
han seguit aquesta trajectòria tenen una titulació universitària i són
el grup que fan una valoració més positiva dels estudis; gairebé la
meitat (46,4%) han combinat, en la seva trajectòria educativa no universitària, els centres públics amb els concertats. Com que és un
dels dos grups de trajectòries universitàries, no és estrany que sigui
el segon grup amb una incorporació més tardana al mercat de treball
(el 66,7% van tenir l’ocupació com a activitat principal més enllà dels
23 anys). La trajectòria laboral d’aquestes persones joves ha estat
marcada per l’estabilitat contractual (el 62,2% –la proporció més altaha tingut contractes inestables menys del 25% del temps treballat) i
l’ocupació en categories altes (43,3%, també la proporció més alta)
o amb mobilitat ascendent (17,5%) i, per tant, pràcticament no han
experimentat atur. Com a conseqüència, també són el grup que més
declara no tenir mai dificultats per arribar a final de mes (77,3%). El
gruix d’aquest col·lectiu es va emancipar entre els 25 i els 29 anys
(55,1%) i són el grup que amb una major proporció viu en parella,
amb fills/filles (46,4%) o sense (41,2%).
Es tracta del grup amb la major proporció de dones (71,1%) i de
població nascuda a Catalunya o a la resta de l’Estat (97,9%). Els
àmbits de Ponent i Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals, així
com els municipis mitjans (d’entre 10.000 i 50.000 habitants) hi estan
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sobrerepresentats. Són el grup amb una major proporció de joves
amb ambdós progenitors nascuts a Catalunya (50,5%); que tenen el
català com a llengua inicial (59,8%); amb pare o mare amb estudis
universitaris (39,2%) o secundaris postobligatoris (37,1%) i que treballen en ocupacions tècniques o professionals (35,5%). També són
el grup amb una major proporció de joves situats en el quartil més
elevat d’ingressos equivalents (54%) i cap no està en risc de pobresa.
És el segon grup amb més multiparticipatius implicats (34,4%) i el
que més reivindicatius desafectes té (25,8%); el perfil d’oci és força
semblant al majoritari (l’oci esporàdic hi està sobrerepresentat) i són
la segona trajectòria amb més individus (46,4%) dins del grup A (el
que presenta millors indicadors d’hàbits i estat de salut) i la que en té
menys (20,6%) en els grups C i D (pitjors indicadors).
— Trajectòries universitàries tardanes (21,3%). Aquest tipus de trajectòria és bastant semblant a l’anterior, però se’n diferencia perquè
els passos clau (començar a treballar i marxar de casa) s’han fet, en
general, més tard, i perquè la posició econòmica i laboral tendeix a
ser una mica pitjor. Hi trobem una petita proporció de joves amb estudis secundaris postobligatoris (19,6%, la resta són universitaris) que
no trobàvem al grup anterior. És on hi ha més joves que han estudiat
en centres privats (31,4%) i són el segon grup (després de l’anterior)
que fa una millor valoració dels estudis. El 78,9% (la proporció més
alta de tots els grups) dels joves i les joves que han seguit aquesta
trajectòria van començar a treballar (com a activitat principal) entre
els 23 i els 26 anys i, per tant, també són el grup amb una major
proporció d’individus (72,4%) que únicament han treballat entre el
25% i el 50% del temps des dels 15 anys. Han experimentat poc atur
i poca inestabilitat contractual, han tendit a treballar en categories
altes (31,2%) o a experimentar mobilitat ascendent (26,6%). Aquest
endarreriment en la transició laboral probablement explica el fet que
són el grup amb més joves (46,1%) que s’han emancipat entre els 30
i els 34 anys (i el 44,1%, entre els 25 i els 29 anys). Tot i això, el 45,4%
viuen amb la parella i els fills/filles, i el 39,5%, amb la parella.
Les dones també estan sobrerepresentades en aquest grup (52,3%),
tot i que menys que en l’anterior. També hi ha menys joves nascuts
a l’estranger del que correspondria i, amb relació al territori, el que
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destaca és que és una trajectòria típica (68%) de les grans ciutats
(més de 50.000 habitants). Com en l’altra trajectòria universitària, els
i les joves amb ambdós pares nascuts a Catalunya o amb estudis
universitaris hi estan sobrerepresentats, així com els que tenen el català com a llengua inicial; també és el grup amb més pares o mares
amb ocupacions directives o gerencials (15,9%) i el segon amb més
ocupacions tècniques i professionals (35,1%). Després de l’anterior,
és el grup amb una millor posició respecte als ingressos i al risc de
pobresa. Pel que fa a la participació, gairebé la meitat del grup formen
part dels multiparticipatius implicats, i també és el grup amb major
presència de joves que practiquen un oci cultural (tot i que l’oci esporàdic també destaca). Els i les joves amb un millor estat i hàbits de
salut també hi estan sobrerepresentats (42,1%).
— Trajectòries de bloqueig laboral (11,8%). En aquest grup trobem
joves amb estudis secundaris postobligatoris (54,8%) i universitaris
(33,3%) que han tendit a estudiar en centres públics (63,1%). La majoria (54,1%) van començar a treballar entre els 19 i els 22 anys (és a
dir, abans que els i les joves amb les dues trajectòries clarament universitàries i després dels joves de les dues trajectòries secundàries),
de manera que són un grup intermedi pel que fa al temps treballat
des dels 15 anys. És un dels grups amb trajectòries més inestables (el
65,8% ha tingut contractes temporals la meitat o més del temps que
ha treballat), circumstància relacionada amb el fet que és la trajectòria
amb més presència d’atur (el 43,3% hi està i el 38,8% hi ha estat).
De fet, i en part per l’atur, el 64,7% d’aquests joves han experimentat
mobilitat laboral descendent, de manera que fins el 41,7% de joves
d’aquest grup (la proporció més alta de tots els grups) sovint o sempre té dificultats per arribar a final de mes (i només el 29,8%, la més
baixa, no en té mai). És el grup que més concentra l’emancipació en
una franja d’edat, ja que el 72,6% de joves d’aquest grup van marxar
de la llar d’origen entre els 25 i els 29 anys (abans que els de trajectòries universitàries i després que els de les obreres i mitjanes).
Les dones estan sobrerepresentades en aquest grup (57,1%), així
com la població nascuda a l’estranger (44,7% del grup, mentre que
són el 16,2% del total de joves de 30 a 34 anys), circumstància que
ajudaria a explicar que, malgrat els seus alts nivells formatius, la seva
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situació sigui tan desfavorable. A pesar d’aquest marcat perfil, és una
trajectòria que es distribueix força homogèniament al llarg del territori;
igualment, el nivell d’estudis del pare o de la mare no és més baix que
la mitjana, tot i que sí que hi trobem la major proporció (20,5%) de
progenitors que tenen ocupacions elementals (probablement perquè
en una bona proporció també són immigrants i el seu nivell d’estudis no es veu reflectit en la seva integració laboral). Tant el castellà
(57,6%) com altres llengües (18,8%) hi estan sobrerepresentades. És
la trajectòria que concentra més joves en el grup de menys ingressos
(27,7%) i amb major risc de pobresa (20%). Pel que fa a la participació, hi destaquen els integrats passius (26,6%) i, pel que fa a l’oci,
l’oci esporàdic (52,4%). És on trobem més joves dins del grup C
d’hàbits i estat de salut, és a dir, el que té pitjors indicadors de salut
mental i psicosocial.
— Trajectòries de no emancipació (7,5%). El que caracteritza aquesta trajectòria és que la gran majoria de joves que l’han seguida no
s’han emancipat mai (73,5%) o han retornat a la llar d’origen (15,1%).
És un grup on trobem en proporcions molt similars joves amb estudis postobligatoris (47,3%) i universitaris (45,5%). Van començar a
treballar (el 91%, entre els 19 i els 26 anys) abans que els joves i les
joves que han seguit trajectòries bàsicament universitàries, però més
tard que els i les joves que n’han seguit de mitjanes, i el mateix ocorre
amb la proporció de temps treballat des dels 15 anys. Aquest temps
treballat no ha estat marcat per la inestabilitat contractual però això
no ha evitat que la proporció de joves aturats, principalment en el
passat, sigui alta (31,5%). Les trajectòries ocupacionals ascendents
o en categories altes hi estan lleugerament sobrerepresentades, tot
i que el 46,3% de joves de tant en tant tenen dificultats per arribar a
final de mes.
Els homes (59,3%) estan sobrerepresentats en aquest grup, així com
els i les joves nascuts a Catalunya o a la resta de l’Estat (88,9%). És
una trajectòria típica de l’àmbit Metropolità (i, també, dels municipis
de més de 50.000 habitants), i menys de les Comarques Gironines i
del Penedès. També hi són sobrerepresentats els i les joves amb un
progenitor nascut a Catalunya i l’altre a la resta de l’Estat, amb estudis obligatoris i que treballen en ocupacions mitjanes. No és un grup
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amb risc de pobresa ni amb uns ingressos equivalents inferiors a la
mitjana. Amb relació a la participació, hi destaquen els afectes desmobilitzats (34%) i, pel que fa a l’oci, és el grup amb més joves que
practiquen un oci relacional (13%), tot i que també és alta la proporció
dels qui practiquen un oci esporàdic (51,9%). En aquesta trajectòria
trobem la major proporció de joves (54,7%) dins del grup A d’hàbits i
estat de salut (el que presenta millors indicadors).

3.3. Factors explicatius de la pertinença als grups
En la descripció de cada grup s’ha constatat que alguns col·lectius hi estan infra o sobrerepresentats. Per exemple, destaca el perfil de gènere
de les trajectòries identificades. Entre les trajectòries més clarament
masculinitzades en trobem una de marcadament vulnerable (l’obrera,
amb un 74,2% d’homes); una de relatiu benestar (la mitjana estable,
amb el 60,4%) i una de valoració ambigua (no emancipació, amb el
59,3%). Entre les trajectòries feminitzades, també n’hi ha una de vulnerable (bloqueig laboral: 57,1% de noies). Ara bé, les dues trajectòries
més protegides estan feminitzades: clarament, una (universitàries precoces: 71,1% de dones) i, lleugerament, l’altra (universitàries tardanes:
52,3% –un 5% més del que tocaria). L’anàlisi de regressió (taula A10.6
de l’annex en línia) ens ajuda a acotar la influència del sexe per se sobre
les trajectòries juvenils i confirma aquests resultats (llevat de la influència
sobre les trajectòries universitàries tardanes).
El col·lectiu de persones nascudes a l’estranger tendeix a seguir
unes trajectòries marcades per la vulnerabilitat, ja que representa pràcticament la meitat dels i de les joves del grup de bloqueig laboral (44,7%)
i una cinquena part (21,9%) del de les trajectòries obreres. En la resta de
trajectòries, aquests joves estan infrarepresentats, especialment en les
tres més estables (les dues universitàries i la mitjana estable). L’anàlisi de
regressió confirma aquestes dades, però s’hi afegeix la dada que haver
nascut a l’estranger afavoreix les trajectòries mitjanes estables. Finalment, les regressions indiquen que els i les joves que de petits van parlar
primer en català tenen més probabilitats de desenvolupar trajectòries
universitàries tardanes i de no emancipació que els i les joves que tenen
el castellà com a llengua d’origen.
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El territori té una influència ambivalent. Certament, els i les joves que viuen als municipis més petits semblen relativament protegits de les trajectòries de major vulnerabilitat (bloqueig laboral i obreres). Contràriament,
però, algunes trajectòries de major estabilitat i oportunitats (les mitjanes
estables i les universitàries precoces) són més habituals als municipis
mitjans (de 10.000 a 50.000 habitants). En els municipis grans (més de
50.000 habitants), les trajectòries universitàries tardanes hi estan molt
presents, però també hi estan molt infrarepresentades les mitjanes estables i les universitàries precoces. Aquests resultats concorden en part
amb els de l’ECJ07 (Miret et al., 2008), de manera que sembla que la
crisi no ha alterat aquesta ambivalència en la influència del territori en la
distribució d’oportunitats: una certa protecció envers la vulnerabilitat en
els municipis petits, però unes majors oportunitats en els mitjans i en els
grans. L’anàlisi de regressió confirma aquests resultats.
Les variables d’origen social (nivell d’estudis més alt i categoria socioeconòmica més alta del pare o de la mare) es comporten, des del punt de
vista de l’anàlisi bivariant, i a grans trets, de la manera esperada: les persones joves amb pare o mare amb menys estudis i categories laborals
menys altes estan sobrerepresentades en les trajectòries més vulnerables
i clarament infrarepresentades en les més afavorides. Destaca l’excepció
de les trajectòries de bloqueig laboral, amb una proporció important de
joves amb progenitors que tenen ocupacions tècniques i professionals i
que tenen un nivell d’estudis semblant a la mitjana, o fins i tot superior.
L’anàlisi de regressió mostra que, quan el pare o la mare tenen estudis
universitaris, disminueixen les probabilitats que la persona jove desenvolupi trajectòries de vulnerabilitat. D’altra banda, el fet que el pare i/o la
mare tinguin categories professionals elementals actua com a fre per al
desenvolupament de trajectòries mitjanes (estables o precàries).

3.4. Perspectiva general
A continuació s’ofereix una perspectiva global sobre el conjunt de la
tipologia de trajectòries de transicions a la vida adulta entre els i les joves
de 30 a 34 anys que acabem de detallar. En aquesta segona tipologia
el paper de l’educació és cabdal: la majoria dels diferents tipus de trajectòria detectats es poden explicar a partir de la trajectòria educativa,
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del seu impacte en la inserció laboral i, conseqüentment, en el moment
d’emancipació.
De fet, els diferents grups han estat ordenats pels autors per evidenciar
aquesta seqüència: a grans trets, els cinc primers grups s’ordenen de
menys a més estudis; el moment d’incorporació al mercat laboral segueix aquest mateix ordre; i així mateix, a grans trets, el moment de
marxar de casa. Cal destacar que la relació entre estudis i categoria
ocupacional és alta, així com les probabilitats d’haver estat o d’estar a
l’atur o d’haver patit inestabilitat laboral.
Per al final de la tipologia s’han deixat dos grups relativament semblants
pel que fa al nivell d’estudis de les persones joves que els formen (bàsicament mitjans i universitaris); que es van incorporar al mercat de treball
abans que els dos grups universitaris i després dels dos grups mitjans;
però que han experimentat més atur i inestabilitat que els grups anteriors
(llevat de l’obrer). Sembla, doncs, que una incorporació primerenca
al mercat de treball no té per què afavorir la inserció laboral. El primer
d’aquests dos grups (trajectòries de bloqueig laboral) és, potser, el que
presenta una situació de major vulnerabilitat, marcada per l’atur i la mobilitat ocupacional descendent, les dificultats per arribar a final de mes i
el risc de pobresa. El segon grup (trajectòries de no emancipació), tot i
que també està marcat per l’atur en una proporció major que els altres
grups, no presenta un perfil tan vulnerable. De fet, podria pensar-se que
una part d’aquest grup de joves no s’ha emancipat com a conseqüència
d’una estratègia conservadora.
La relació entre trajectòria transicional (educació, treball i emancipació)
i les altres dimensions de la vida jove també s’expressa a través de les
pràctiques participatives, d’oci i de salut. Així, els dos grups amb menor
nivell d’estudis i marcats per la precarietat laboral (trajectòries obreres i
mitjanes precàries) són els que presenten una major proporció de joves
apàtics pel que fa a la participació i a practicar un oci de baixa intensitat;
també estan sobrerepresentats en els grups C i D (els que presenten
pitjors indicadors) d’hàbits i estat de salut. Per contra, en les dues trajectòries universitàries és on trobem més joves multiparticipatius implicats,
que practiquen un oci cultural i que tendeixen a presentar els millors
hàbits i estats de salut.
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Finalment, s’ha vist que les característiques de les persones que segueixen cada tipus de trajectòria no es distribueixen de manera uniforme,
sinó que s’estructuren, en bona part, a partir de les variables de desigualtat: un origen social elevat protegeix les persones joves de les trajectòries més vulnerables, mentre que tenir origen estranger (i, en certa
mesura, també de la resta de l’Estat) les estimula; igualment, els nuclis
poblacionals mitjans i grans tendeixen a oferir més oportunitats a les
persones joves, tot i que també més riscos. El gènere, en canvi, mostra
un resultat relativament sorprenent, ja que les dones tenen més pes en
les trajectòries més benestants.

3.5. Comparativa amb 2007
En l’edició de 2007 de l’EJC també es va construir una tipologia integrada de trajectòries de transició (Miret et al., 2008) referent al mateix
grup d’edat (joves de 30 a 34 anys). La tècnica emprada va ser la mateixa (conglomerat bietàpic) i les variables usades també (llevat d’algunes
modificacions menors). La tipologia de 2012 ha emprat 718 casos i la
de 2007, 574. No obstant aquestes similituds, cal tenir en compte dos
elements: en primer lloc, el nombre final de trajectòries ha estat decidit,
en ambdós casos, pels autors, a partir de criteris estadístics i teòrics.
En segon lloc, la tipologia de 2007 infrarepresenta la població nascuda
a l’estranger. Tot i aquestes prevencions, és interessant comparar els
resultats d’ambdues tipologies.

Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 / pàg. 39

TAULA 3. Tipologia de trajectòries de transició a la vida adulta. Joves de 30 a
34 anys. Catalunya, 2007 i 2012. Percentatge
2007
Tipus de trajectòria6
Obreres
Obreres amb ruptura familiar

2012
%
16,9

Tipus de trajectòria

%

Obreres

17,9

5,7

Mitjanes precàries

13,9

Mitjanes estables

22,2

Mitjanes estables

14,1

Universitàries precoces

23,9

Universitàries precoces

13,5

Universitàries tardanes

11,2

Universitàries tardanes

21,3

Bloqueig laboral

2,9

Bloqueig laboral

11,8

No emancipació

17,3

No emancipació

7,5

Total

100

Total

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 i 2012 (Direcció General de Joventut)

Ambdues tipologies coincideixen en el nombre de tipus de trajectòries i,
sobretot, en les seves característiques principals. El canvi més destacat
és la desaparició, de 2007 a 2012, de la trajectòria obrera amb ruptura
familiar, formada per joves sense estudis que s’havien incorporat ràpidament al mercat de treball, s’havien emancipat també abans que la
mitjana, i una part important dels membres del grup s’havia separat de
la seva parella, sovint després de tenir fills/filles. Aquest tipus no apareix
el 2012 i, en canvi, sorgeix la trajectòria mitjana precària, ja explicada,
que es diferencia de l’obrera amb ruptura en què té una proporció lleugerament superior de titulats mitjans i en què les ruptures familiars no
són un tret distintiu.
La resta de tipologies tenen una semblança molt destacable. Potser la
principal diferència es dóna entre les universitàries tardanes, que en el tipus de 2007 es caracteritzava perquè una part dels seus membres s’havien emancipat residencialment (amb manteniment de la dependència

6 En aquest text els noms dels tipus de trajectòria de la tipologia de 2007 no es corresponen exactament
amb els emprats en la publicació original de Miret et al. (2008). La correspondència exacta entre els
diferents noms és la següent (pels casos en què canvia): lineals universitàries (Miret et al.) – universitàries precoces (informe actual); emancipació preuniversitària – universitàries tardanes; universitàries
precàries – bloqueig laboral; i lineals mitjanes - mitjanes estables.
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econòmica, però) en el moment de començar els estudis universitaris;
mentre que el 2012 aquesta proporció baixa. Segueixen sent, però, joves universitaris que estudien fins tard i comencen a treballar tard, però
quan ho fan s’emancipen ràpidament i no experimenten grans dificultats
laborals. Les principals característiques dels altres tipus també coincideixen, a grans trets.
Aquesta coincidència és remarcable i suggereix que la crisi no ha provocat tant l’emergència de nous tipus de trajectòria7 com la redistribució
de les persones joves entre els tipus ja existents. En general, s’aprecia
que les trajectòries vinculades a processos de vulnerabilitat han passat
del 25,5% el 2007 (obreres, obreres amb ruptura familiar i bloqueig laboral) al 43,6% el 2012 (obreres, bloqueig laboral i mitjanes precàries).
Inversament, les trajectòries ràpides i relativament privilegiades (mitjanes estables i universitàries precoces) han passat del 46,1% el 2007 al
27,6% el 2012.

7 Cal tenir en compte que l’ECJ fa referència a la població resident a Catalunya, per la qual cosa les
trajectòries d’emigració, emergents en un context de crisi, no han pogut ser detectades. Tot i això, les
dades del padró de residents a l’estranger de 2010 (Idescat) mostren que el nombre de joves residents
a l’estranger és relativament baix (26.924 joves de 15 a 29 anys). Certament, aquestes estadístiques
tendeixen a estimar a la baixa l’emigració, però en qualsevol cas el nombre de joves residents a Catalunya en aquell mateix any era d’1.301.838.
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4. L’impacte de la crisi sobre les
trajectòries de transició

4.1. Objectius i metodologia
Aquesta publicació s’ha iniciat amb una mirada general a les persones
joves que ha destacat la importància de les transicions en l’etapa de la
joventut. Al capítol precedent s’ha aprofundit aquest aspecte a partir de
l’elaboració d’una tipologia de trajectòries de transició que ha mostrat
unes diferències destacades (i desigualtats) en la manera de recórrer
la joventut. En aquest capítol es pretén indagar una mica més sobre
aquestes trajectòries: concretament, es pretén observar fins a quin punt
la crisi econòmica actual ha modificat les trajectòries amb relació al període precedent de creixement econòmic.
Per fer-ho, es focalitzarà l’atenció en els canvis que estan afectant les
trajectòries de transició a Europa per tal de veure fins a quin punt la crisi
els accentua o atenua. Breument, els quatre processos analitzats són:
— Allargament. L’expansió de l’etapa juvenil és per ambdós extrems:
d’una banda, actituds i comportaments que abans eren propis de la
joventut avui en dia tendeixen a donar-se a edats més primerenques.
El concepte de preadolescència pretén reflectir aquests canvis. En
l’altre extrem, la plena inserció i l’adopció dels drets i dels deures, fins
ara característics de la societat adulta, cada cop s’endarrereix més.
— Reversibilitat. La reversibilitat fa referència al fet que cada cop més
individus retornen a etapes (o subtransicions) que en principi ja havien
superat. En el passat, deixar els estudis, trobar una feina estable o
casar-se eren esdeveniments majoritàriament definitius. En les darreres dècades s’ha vist com amb el temps resulta més freqüent tornar
a la situació anterior. Les persones joves estan protagonitzant un increment històric d’aquesta reversibilitat.
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— Trencament de la linealitat. La seqüència tradicional de transició
a la vida adulta estava marcada per la linealitat: consistia a estudiar, començar a treballar, marxar de casa al cap de poc (normalment
coincidint amb la formació d’una família) i, novament al cap de poc,
tenir criatures. Les noves generacions estan protagonitzant, també,
un augment històric del nombre de trajectòries que no segueixen
aquesta pauta.
— Diversificació. Si en el passat les trajectòries de transició eren relativament curtes i la gran majoria seguien una pauta lineal, és lògic
que no hi hagués una gran diversitat de trajectòries. L’allargament de
la joventut i l’augment de la reversibilitat i de les trajectòries no lineals
estan provocant un increment del tipus de trajectòries possibles. S’ha
arribat a parlar d’una desestandardització de la joventut que implicaria,
en un hipotètic cas extrem, que hi hauria tantes trajectòries com individus joves. La hipòtesi de la choice biography o biografia d’elecció (Du
Bois-Reymond, 1995) aniria en aquesta direcció, destacant el major
pes de les decisions individuals en la construcció activa de la pròpia
biografia en un context social de major benestar i oportunitats.
A escala europea s’ha produït un debat sobre fins a quin punt aquestes
transformacions són fruit d’un augment del benestar en les societats
occidentals contemporànies (choice biographies) o d’un augment de la
incertesa i de la vulnerabilitat (el que podríem anomenar biografies forçades). És a dir, si són fruit de l’oportunitat o de la necessitat.
En tot cas, l’anàlisi del cas català realitzat en la darrera EJC (Miret et
al., 2008) suggereix la necessitat de relativitzar la vigència d’aquestes
tendències entre la joventut catalana. Aquesta presència limitada de les
noves trajectòries d’emancipació en el cas català podria estar vinculada
a les característiques del nostre règim de benestar: les poques oportunitats que ofereix un mercat de treball segmentat (en què la majoria dels
joves i de les joves ocupen posicions precàries) i un estat del benestar
poc desenvolupat estarien deixant en mans de la família juvenil bona
part de la responsabilitat i del suport a l’emancipació; suport que es
plasmaria en una llarga cohabitació joves/progenitors que permetria als
primers acumular titulacions acadèmiques i/o recursos financers per encarar l’emancipació amb més garanties.
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Fins a quin punt la crisi ha alterat o ha accentuat aquest patró? Les
dificultats de l’economia, combinades amb les retallades en l’estat del
benestar, han allunyat o han apropat les persones joves a les noves
pautes de transició detectades als països europeus? En aquesta secció
s’intentarà mesurar l’impacte de la crisi sobre les quatre transformacions
en les trajectòries juvenils abans esmentades i es compararan els resultats amb els d’abans de la crisi. Per fer-ho, s’analitzaran cadascuna
d’aquestes quatre dimensions a partir de les dades de l’ECJ07 (punt
àlgid de la fase expansiva de l’economia) i de l’EJC12 (en plena crisi).

4.2. Canvis i continuïtats en les trajectòries de transició
Allargament
La primera de les transformacions que cal analitzar és l’allargament de
l’etapa juvenil. Per fer-ho s’han seleccionat quatre indicadors, cadascun dels quals pot prendre’s com a referent d’una subtransició, i s’han
calculat els resultats dels anys 2007 i 2012. Les dades fan referència a
la població jove nascuda a Catalunya (o a la resta de l’Estat), ja que la
mostra de l’EJC07 no és representativa del col·lectiu nascut a l’estranger. Les dades es donen desagregades per grups d’edat per tal d’evitar
que les diferències en els resultats es vegin influïdes per les variacions en
l’estructura per edats entre 2007 i 2012 (p. e., el 2007 hi havia més joves
de 15 a 19 anys i menys joves de 30 a 34 anys que el 2012).

Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 / pàg. 45

TAULA 4. Allargament de la trajectòria segons subtransició, per grup d’edat.
Joves de 15 a 34 anys nascuts a Catalunya o a la resta de l’Estat. Catalunya,
2007 i 2012. Percentatge
Any
Subtransició

Educativa
% d’estudiants
(activitat principal)

Grup d’edat

2007

2012

De 15 a 19 anys

*

*

De 20 a 24 anys

45,2

53,6

De 25 a 29 anys

9,6

7,2

De 30 a 34 anys

0,6

2,5

15,2

19,9

Total

Laboral
% d’actius/ives
(activitat principal)

Domiciliària**
% d’emancipats/ades

Familiar
% amb fills/filles

De 15 a 19 anys

9,6

8,4

De 20 a 24 anys

52,4

44,2

De 25 a 29 anys

89,0

86,5

De 30 a 34 anys

94,8

93,5

Total

70,3

60,4

De 15 a 24 anys

7,3

5,9

De 25 a 29 anys

44,1

44,5

De 30 a 34 anys

74,8

73,9

Total

39,7

37,7

De 15 a 19 anys

0,0

0,2

De 20 a 24 anys

2,3

1,9

De 25 a 29 anys

8,8

9,5

De 30 a 34 anys

38,3

41,1

Total

15,5

14,8

* Dades no representatives
** Dades anuals de l’Enquesta de població activa (Idescat)
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 i 2012 (Direcció General de Joventut)

En les quatre subtransicions analitzades, i gairebé per a tots els grups
d’edat, els indicadors es comporten de la manera esperada; és a dir,
sembla ser que la crisi econòmica està provocant un cert allargament de
la joventut: de 2007 a 2012 ha crescut la proporció de joves que estudien (allargament de la subtransició educativa); ha disminuït la proporció
de joves laboralment actius/ives (allargament de la subtransició laboral);
ha disminuït la proporció de joves emancipats/ades (allargament de la
subtransició domiciliària); i ha disminuït la proporció de joves amb fills/
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filles, tot i que la migradesa de les xifres i les variacions intragrups fan
necessari interpretar-les com a indici (possible allargament de la transició
familiar).
Així doncs, en el cas de Catalunya i en el període analitzat, les dades
suggereixen que l’increment de l’allargament de la joventut ocorregut
entre els dos períodes no estaria vinculat a un increment de les oportunitats de les persones joves sinó a un augment de les dificultats i a la
major vulnerabilitat.
Reversibilitat
Entenem que es produeix reversibilitat dins d’una mateixa subtransició
quan l’individu torna a un estadi o a una situació que ja havia superat.
Per exemple, amb relació a la subtransició educativa, es produeix reversibilitat quan una persona que havia deixat d’estudiar es reincorpora als
estudis. Per tal de circumscriure l’anàlisi als períodes d’expansió i de crisi, s’han considerat únicament les reversibilitats esdevingudes entre els
individus que van finalitzar la subtransició durant cadascun dels períodes
analitzats (2003-2007 i 2008-2012). Els indicadors escollits per mesurar
la reversibilitat dins de cada subtransició es poden veure a la primera
columna de la taula 5.
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TAULA 5. Reversibilitat en la trajectòria segons subtransició, per període.
Joves de 15 a 34 anys nascuts a Catalunya o a la resta de l’Estat. Catalunya,
2003-2007 i 2008-2012. Percentatge
Període
Subtransició

Expansió
(2003-2007)

Recessió
(2008-2012)

Educativa
% de joves que han tornat als estudis

22,5

28,9

Laboral
% de joves que han tornat a la inactivitat o a l’atur
(des de l’ocupació com a activitat principal)

14,6

14,7

Domiciliària
% de joves que han tornat a la llar d’origen

7,8

14,3

Familiar
% de joves que han deixat de viure en parella

6,7

11,2

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 i 2012 (Direcció General de Joventut)

Els resultats coincideixen amb la tendència detectada amb relació a
l’allargament. Efectivament, en les quatre subtransicions analitzades, el
període de crisi sembla accentuar la reversibilitat. Això és molt clar en
l’educativa i la domiciliària: entre el 2003 i el 2007 el 22,5% de joves que
havien deixat d’estudiar durant aquell període van reincorporar-se als
estudis (en el mateix període); mentre que en el període de crisi (20082012) la reversibilitat en la trajectòria educativa s’ha incrementat fins al
28,9%. I el mateix ocorre amb la reversibilitat domiciliària, en què la proporció de joves que es va emancipar i que va haver de retornar a la llar
d’origen passa del 7,8% al 14,3%.
En el cas del treball, la reversibilitat augmenta molt lleugerament, circumstància causada per una certa infrarepresentació de l’atur en l’EJC12; pel
fet que l’indicador no mesura si l’individu està actualment a l’atur (fet
més comú el 2012 que el 2007) sinó si ha passat per una situació d’atur
(circumstància també comú el 2007); i pel fet que el 2007 hi ha una gran
proporció de joves que, un cop finalitzen els estudis, no han accedit a
l’ocupació (han passat directament a l’atur) i no poden ser inclosos en
aquest indicador.
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El cas de la reversibilitat familiar (mesurada com la proporció de joves
que deixen de viure amb la seva parella) mereix un comentari a part.
L’estadística de nul·litats, separacions i divorcis de l’INE mostra una
disminució del nombre d’aquests esdeveniments registrats a partir de
2007 (tot i que a partir de 2010 els divorcis repunten), també entre la
població juvenil. Això podria estar relacionat amb el cost monetari dels
processos judicials i amb el risc econòmic que comporta passar de dos
a un treballador/a potencial dins d’una llar estàndard. No obstant això,
les dades de la taula mostren la tendència contrària (la reversibilitat en la
subtransició familiar també augmenta durant el període de crisi). Aquest
fet pot explicar-se, en part, perquè el nostre indicador, a diferència del
de l’INE, no recull únicament divorcis i separacions jurídiques sinó totes
aquelles situacions en què la persona jove ha deixat de viure amb la seva
parella, independentment de si la seva relació estava o no formalitzada.
També cal tenir en compte que les relacions de parella entre la població
jove tendeixen a ser menys estables, tant per una qüestió d’edat (són
relacions sovint inicials o amb una curta trajectòria) com generacional
(les noves generacions tendeixen a separar-se més que les precedents).
Aquesta major volatilitat es podria accentuar durant els períodes de crisi,
en què les tensions generades per les dificultats econòmiques podrien
contribuir a l’increment del trencament de la convivència.
En tot cas, i tal com succeeix amb l’allargament de l’etapa juvenil, l’increment de la reversibilitat probablement es deu a un augment dels
constrenyiments a què està subjecta la joventut més que no pas a una
ampliació dels recursos disponibles.
Trencament de la linealitat
La tercera dimensió de canvi és el trencament de la linealitat tradicional
en les trajectòries de transició a la vida adulta. Entenem que es produeix
un trencament de la linealitat quan una subtransició (p. e., la laboral,
mesurada amb l’indicador d’edat a la primera ocupació) comença abans
o alhora que la subtransició que en teoria la precedeix (en aquest cas,
l’educativa, mesurada per l’edat de finalització dels estudis). La taula 6
mostra, per a cadascuna de les tres subtransicions observades, si s’ha
produït un trencament de la linealitat durant el període analitzat.
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TAULA 6. Trencament de la linealitat en la trajectòria segons subtransició.
Joves de 15 a 34 anys nascuts a Catalunya o a la resta de l’Estat. Catalunya,
període 2003-2007 i 2008-2012. Percentatge
Subtransició
de referència

Subtransició que ocorre alhora
o abans que la subtransició
de referència*

Educativa (a)

Laboral

Període
Expansió
(2003-2007)

Recessió
(2008-2012)

Laboral (b)

68,1

45,0

Domiciliària (c)

36,6

14,6

Familiar (d)

7,7

5,7

Domiciliària

23,1

8,3

2,4

1,6

Familiar

(a) Edat de finalització dels estudis
(b) Edat en què l’ocupació esdevé l’activitat principal
(c) Edat d’emancipació
(d) Edat al primer fill/filla
* Exemple: hi ha trencament de la linealitat entre la subtransició educativa i la laboral quan l’edat en què
l’ocupació esdevé l’activitat principal és menor o igual que l’edat de finalització dels estudis (o quan
l’individu encara estudia).
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 i 2012 (Direcció General de Joventut)

A diferència del que succeïa amb l’allargament i la reversibilitat, el trencament de la linealitat ha disminuït durant el període de crisi. En la subtransició educativa, els i les joves que havien començat a treballar (com
a activitat principal) abans d’acabar els estudis (o a la mateixa edat de
fer-ho) han baixat del 68,1% (període expansiu) al 45% (període recessiu); la proporció dels qui havien marxat de casa abans d’acabar els
estudis s’ha reduït més de la meitat (del 36,6% al 14,6%); i els qui havien
començat a viure en parella també han disminuït (del 7,7% al 5,7%). En
la subtransició laboral ocorre el mateix fenomen: els qui s’emancipen
abans o en el mateix moment de començar a treballar passen del 23,1%
al 8,3%; i els qui tenen el primer fill abans o en el moment de començar
a treballar passen del 2,4% a l’1,6%.
Així doncs, pot pensar-se que el trencament de la linealitat era una tendència de canvi en les trajectòries juvenils efectivament vinculada a l’increment d’oportunitats entre les persones joves: en el context de benestar precedent, els i les joves tendien a flexibilitzar la seva trajectòria
i a ordenar les seves decisions amb relació a cada subtransició a partir
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dels seus interessos, motivacions i oportunitats, alterant així la seqüència tradicional de transició. La crisi econòmica, per contra, ha reforçat la
seqüència tradicional de transició.
Diversificació
La diversificació és el darrer dels canvis analitzats. En aquest cas ens
limitarem a comparar les tipologies de trajectòries de transició elaborades amb les dades de les EJC de 2007 (Miret et al., 2008) i de 2012
(presentada anteriorment). Es tracta, òbviament, d’una aproximació indirecta al fenomen, ja que en ambdós casos el nombre final de tipus de
trajectòries va ser decidit pels investigadors a partir dels seus supòsits
teòrics. A més, la tipologia de 2007 infrarepresenta la població nascuda
a l’estranger. Els resultats d’aquesta comparació ja s’han exposat a la
taula 3.
Tenint en compte aquestes prevencions, el fet que el nombre de tipus de
trajectòries resultants en ambdues tipologies sigui el mateix (7) suggereix
que el canvi de cicle econòmic no ha modificat substancialment el nombre de tipus de trajectòries típiques, sinó la redistribució de les persones
joves en els diferents tipus preexistents. Aquesta circumstància s’explicaria per dues raons principals: en primer lloc, una de les trajectòries
que la crisi podria haver potenciat és la de joves catalans que han decidit
emigrar. Dins d’aquesta trajectòria segurament hi ha diferents tipus de
subtrajectòries (exitoses, precàries, etc.). És clar que la crisi, en aquest
sentit, ha generat nous tipus de trajectòries (o n’ha incrementat la importància). Malauradament, l’EJC12 és una enquesta als joves residents a
Catalunya i per tant aquestes situacions no han pogut ser detectades.
Entre aquells joves que romanen a Catalunya (d’altra banda, la gran majoria), però, el fet que el nombre de trajectòries típiques sigui semblant
probablement està relacionat amb la pròpia crisi i el seu impacte en
l’allargament, la reversibilitat i el trencament de la linealitat. Per aquest
motiu, val més parlar-ne de manera conjunta.
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4.3. Perspectiva general
L’explicació que sovint es dóna sobre les transformacions en les trajectòries de transició dels joves i de les joves és que són fruit d’una
major disponibilitat de recursos materials i, per tant, d’una major capacitat d’elecció (hipòtesi de la choice biography). L’anàlisi dels canvis
en les trajectòries juvenils en funció del cicle econòmic ens ha permès
constatar que, en el cas català, els processos de canvi no conformen
una tendència unívoca que pugui ser interpretada a partir d’un sol supòsit. Al llarg d’aquestes pàgines s’ha vist com el període de crisi actual
ha provocat un allargament del període de la joventut i ha incrementat la reversibilitat en els esdeveniments; però també ha provocat una
disminució de les trajectòries no lineals i no s’ha pogut detectar cap
augment de la diversificació de les trajectòries (si no tenim en compte
les trajectòries d’emigració). Així doncs, les dades suggereixen que en el
context de crisi actual les transicions s’allarguen, les trajectòries lineals
s’accentuen, la reversibilitat apareix en major mesura i les trajectòries
típiques no creixen.
Aquests resultats no permeten formular una contrahipòtesi a la choice
biography: és a dir, afirmar que les tendències de canvi en les trajectòries juvenils detectades a Europa són, a Catalunya, fruit d’un context de
restriccions i de manca d’oportunitats més que d’un context marcat per
una important disponibilitat de recursos a l’abast de les persones joves.
No es pot confirmar la hipòtesi del que podríem anomenar biografia forçada per dos motius: en primer lloc, d’un període a l’altre s’han detectat
algunes variacions, però és possible que l’allargament bàsic de la joventut estigui relacionat, en part, amb un context de benestar. Per exemple,
la proporció de joves de 20 a 24 anys que cursen estudis com a activitat
principal ha passat del 45,2% (2007) al 53,6% (2012); però és probable
que el 45,2% inicial de 2007 sigui fruit no únicament del context de
precarietat i de dualització del mercat de treball juvenil català (que impulsa els joves a formar-se per tractar de tenir una inserció laboral en les
millors condicions possibles), sinó també d’un context d’universalització
de l’educació i de la millora generalitzada de l’estructura productiva catalana experimentada en les darreres dècades.
En segon lloc, no podem defensar convincentment la contrahipòtesi que
els canvis experimentats en les transicions juvenils són fruit d’un context
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de creixent vulnerabilitat ja que, del període d’expansió al període de
recessió, únicament dos dels canvis analitzats (allargament i reversibilitat) han crescut. Per contra, el trencament de la linealitat ha disminuït,
circumstància que suggereix que aquest canvi sí que pot estar relacionat
amb un context de més oportunitats a l’abast dels joves i de les joves.
I la diversificació de les trajectòries no s’ha accentuat amb la crisi, sinó
que mostra una certa estabilitat.
No obstant això, si bé les dades no permeten confirmar la hipòtesi inversa
a la choice biography, sí que permeten qüestionar seriosament aquesta
darrera hipòtesi, si més no per al cas de Catalunya: en un context de
crisi, la transició juvenil s’allarga i les trajectòries de reversibilitat augmenten de manera destacada, increments que únicament poden atribuir-se
a una disminució dels recursos a l’abast de les persones joves.
Més enllà de les variacions entre períodes de creixement o de recessió,
el fet és que a Catalunya les trajectòries de transició que segueixen la
majoria de joves catalans no s’han mostrat especialment afectades pels
canvis detectats a escala europea (Miret et al., 2008). La pervivència de
models tradicionals de transició entre la joventut catalana estaria vinculada a les característiques del règim de benestar juvenil català (Alegre,
2010): un mercat de treball dualitzat i marcat per l’atur i la precarietat estructurals, que afecten de manera molt especial les persones joves; unes
polítiques públiques que, tot i el creixement experimentat des de la fi de
la transició, són escasses des d’una perspectiva europea comparada i
que històricament han estat especialment febles amb relació a les polítiques que més directament podrien afavorir les persones joves (beques,
polítiques actives d’ocupació o construcció d’habitatges de protecció
oficial, p. e.); i una família d’origen de les persones joves que ha hagut
d’entomar la responsabilitat d’ajudar-les en la seva emancipació, la qual
cosa, lògicament, ha facilitat la reproducció d’unes desigualtats socials
que un mercat de treball dualitzat i unes polítiques públiques en retrocés
difícilment poden corregir.
En aquest règim de benestar en què el mercat de treball constitueix una
amenaça, les polítiques públiques no representen una oportunitat i els
recursos de la família d’origen esdevenen el principal mitjà disponible per
encarar el procés d’emancipació, l’estratègia més utilitzada és la d’esperar-se (Van de Velde, 2008) a la llar d’origen fins haver acumulat prou
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recursos per garantir un cert èxit en l’emancipació. Tot i que aquesta és
una estratègia generalitzada, l’anàlisi de l’ECJ12 ens ha permès constatar que es concreta de maneres diferents en funció de l’origen familiar:
una major inversió en estudis (mentre s’és a la llar d’origen) entre les persones joves d’origen benestant i un període d’acumulació de capital i/o
d’estabilització laboral entre les d’origen més humil. Aquestes tendències ja eren les del període de màxima expansió de l’economia (Miret et
al., 2008). El context actual de crisi econòmica està intensificant encara
més els patrons tradicionals d’emancipació entre la joventut catalana i,
en accentuar el pes de la família d’origen en les transicions juvenils, està
qüestionant la igualtat d’oportunitats en el procés a través del qual les
persones adquireixen la seva posició social.
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Una aproximació sintètica a la situació
i les necessitats de la joventut a Catalunya

La crisi econòmica iniciada el 2008 ha
incidit de manera directa en el col·lectiu
jove i ha incrementat encara més la seva
vulnerabilitat. L’afebliment de les oportunitats laborals i el retrocés de les polítiques públiques reforça el paper de la
família com a proveïdor de recursos per
a les persones joves i contribueix, així,
a consolidar les desigualtats socials.
Aquesta publicació analitza quina és
la situació i les necessitats dels i de les
joves i, concretament, com s’han vist
afectades les trajectòries de transició a la
vida adulta. Per fer-ho analitza les dades
de l’Enquesta a la joventut de Catalunya
2012, estadística oficial de la Generalitat
de Catalunya. Els resultats complets de
l’anàlisi de l’EJC12 estan publicats a la
col·lecció Estudis de la Direcció General
de Joventut.

