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1. Cultura i oci
Transformacions, tendències i emergències
Roger Martínez Sanmartí, Julio Meneses i Sergi Fàbregues

1.1. Introducció
Fer-se gran és sinònim de modificar les pràctiques lligades a la cultura i l’oci. Es deixen de
fer unes coses i se’n comencen a fer d’altres. Escoltar música, sortir de nit, quedar amb
els amics, llegir el diari, utilitzar les xarxes socials o assistir a actes polítics són pràctiques
que tenen molt a veure amb el moment vital. Analitzar què diu l’Enquesta a la joventut de
Catalunya 2017 (EJC17 d’ara endavant) sobre les pràctiques d’oci i culturals té a veure, per
tant, amb les diferents maneres de deixar la infància i transitar cap a la vida adulta, com
també té a veure amb entendre els canvis històrics en els quals es produeixen aquestes
transicions, des de la consolidació d’internet als processos migratoris o els canvis en les
formes de relacions culturals.

1.1.1. Canvis socials i canvis en l’ecologia de l’oci
La manera com les pràctiques d’oci i culturals s’entrellacen amb la transició a la vida adulta
no és homogènia ni estàtica, sinó diversa i sotmesa a canvis. Per això l’anàlisi se centra
no tant a conèixer amb quina freqüència els joves i les joves fan diverses pràctiques sinó,
sobretot, com aquestes es distribueixen entre les joves i els joves catalans i, en la mesura
del possible, com canvien.
En primer lloc, els temps canvien i les formes d’oci i les pràctiques culturals també es
van modificant. Ni sempre s’ha sortit de nit o hi ha hagut televisió, ni sempre hi ha hagut
xarxes socials o jocs d’ordinador. En aquest sentit, és obvi que la irrupció de les formes
de comunicació digital ha sacsejat l’ecologia de l’oci i les maneres d’accedir, compartir i
produir cultura, o de combinar les activitats i les pràctiques presencials amb les fetes des
de la llar, o d’entendre la privacitat i les xarxes relacionals. Hi ha en aquest camp un volum
creixent de recerca sobre diferents aspectes lligats al canvi tecnològic, des de l’apropiació
que se’n fan els joves (Ito et al., 2009; Schols i de Haan, 2016) i els riscos i les oportunitats
associats (Livingstone i Helsper, 2010), fins a les modificacions, per exemple, en la manera
d’entendre la privacitat o les xarxes de relacions (boyd, 2008; Balleys i Coll, 2017). De fet,
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aquestes transformacions en les maneres que tenen els joves de comunicar-se i d’estar
junts a través de l’ús dels mitjans i de les pràctiques d’oci i culturals estan al bell mig dels
intents de capturar allò específic de les noves generacions de joves mitjançant etiquetes
com “generació digital”, “generació @”, “generació Y” i les seves variants.
En segon lloc, a banda de l’aparició de noves formes d’oci, i molt especialment de l’oci
digital, l’oci i les pràctiques culturals no són homogènies entre la població, i les diferències
entre aquestes pràctiques no són aleatòries. D’una banda, els joves amb les seves trajectòries prenen camins diferents que els fan preferir unes pràctiques i desestimar-ne d’altres.
I d’altra banda, aquestes diferències sovint tenen molt a veure no només amb l’edat, sinó
també amb la classe social, el gènere, el moment en la pròpia transició a la vida adulta i
altres factors estructurals. Durant el segle xx i l’inici del segle xxi s’ha discutit sobre l’abast
de la transformació i el creixent pluralisme en les jerarquies culturals i la seva articulació
amb diferències socials (diferències socioeconòmiques i d’altres tipus) en un context de
creixent globalització. No només la irrupció de les anomenades cultures juvenils i les
múltiples diferenciacions en formes d’oci i cultura, sinó la combinació per al conjunt de la
societat de les jerarquies entre alta i baixa cultura, o entre les pràctiques i els consums més
comercials i els minoritaris, ha generat multitud de debats, entre els quals destaquen el de
l’omnivorisme cultural (Peterson, 1992; Peterson i Kern, 1996; Coulangeon, 2017; LópezSintas i Katz-Gerro, 2005) i, en l’àmbit de la joventut, el de la realitat postsubcultural dels
estils juvenils (Bennett, 2011; Hall i Jefferson, 2006).
Finalment, en tercer lloc, no només les activitats d’oci, sinó la mateixa societat també canvia: arriba i marxa població com a resultat de les migracions, canvia el nivell educatiu, hi
ha contextos de crisi i de bonança econòmica, etc., i això té un impacte en les pràctiques
culturals i d’oci (López Sintas et al., 2012; Ariño i Llopis, 2016). Cal analitzar, per tant, com
afecten o es veuen reflectides en l’oci aquestes transformacions socials més àmplies, com
el creixent nivell educatiu de la població, les formes de precarietat i desigualtat econòmica en el context de crisi o els fluxos migratoris que han modificat el perfil demogràfic de
Catalunya.

1.1.2. L’anàlisi de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017
Les preguntes sobre cultura i oci de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 són limitades, ja que no només no és una enquesta específica sobre aquestes qüestions, sinó
que prioritza el detall sobre els aspectes transicionals de la joventut. Les preguntes que
inclou sobre aquest àmbit són poques i, per tant, molt genèriques tant en allò que es pregunta com en la manera de fer-ho. Bàsicament, pregunta per la freqüència amb la qual
es fan tot un seguit d’activitats, tot i que és selectiva amb allò que es pregunta, perquè les
activitats que es recullen de manera sistemàtica són una selecció —com sempre en una
enquesta— parcial (no inclou, per exemple, escoltar música), i amb el com es pregunta,
perquè les opcions sobre la pràctica d’una bateria d’activitats són unes respostes indeterminades —“molt”, “força”, “poc” i “gens”— que no només no permeten precisar què entén
en cada cas la persona enquestada per aquestes categories (no és el mateix dir que es
mira molt la televisió que dir que es va molt al teatre, en termes de freqüència setmanal, ni
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és el mateix “anar molt” al teatre per a algú que viu en un entorn on anar al teatre és una
activitat habitual que en un entorn on és una raresa), sinó també i molt particularment no
ofereix cap informació sobre un aspecte fonamental si es vol entendre el sentit i la diferenciació entre les activitats d’oci i cultura: els diferents continguts o formes de practicar
les diferents activitats (d’una banda quins llibres, quines pel·lícules, quines xarxes socials,
quins concerts, quina manera de sortir de nit, quins programes de televisió, quins gèneres
musicals, etc., i de l’altra com es fan aquestes pràctiques, és a dir, de manera absorbent,
distanciada, irònica, distreta, etc.).
Això no obstant, l’EJC17 sí que permet tenir una visió panoràmica sobre diferents activitats,
i comparar-ne l’evolució des de l’enquesta de 2012 (EJC12; amb les anteriors de 2002 i
2007 és més delicat per les diferències amb la manera com estaven configurades les mostres), amb la qual cosa es poden observar, o intuir, tendències de canvi històric en el que
anomenarem “ecologia” de les activitats d’oci i culturals, és a dir, la combinació particular o
equilibri entre les diferents activitats d’aquest tipus en cada moment concret. Es pot identificar quines pràctiques entren o augmenten i quines desapareixen o disminueixen. També
es pot analitzar aquesta “ecologia” de les activitats d’oci i culturals des de la perspectiva de
les tendències d’agrupació entre elles, o del lligam entre les pràctiques i les característiques
estructurals dels joves en termes de gènere, grup d’edat, nivell d’estudis, etc.
L’interès de l’anàlisi que es fa és, per tot això, aportar una mica de llum a les qüestions
que es plantegen al començament mitjançant aquesta mirada a l’ecologia de les activitats
d’oci i culturals, no tant en forma de respostes i afirmacions contundents, sinó en forma de
preguntes o intuïcions interessants. S’intenta identificar transformacions històriques i també
indagar en quines són les diferències internes observades entre les joves i els joves catalans, així com el lligam entre aquestes diferències i les seves característiques estructurals.
Per això, les pàgines que segueixen no centren l’atenció a identificar les activitats de cultura
i oci de grups de joves a partir dels “volums”, o de si es fa més una activitat o una altra,
sinó dels “canvis” en relació amb l’any 2012 i, sobretot, de les “diferències internes” entre
joves i com aquestes diferències estan o no relacionades amb diferents característiques
“estructurals” (edat, nivell d’estudis dels progenitors, sexe, etc.).
Per fer-ho, l’anàlisi de les pràctiques d’oci i cultura que ofereix l’EJC17 es fonamenta en tres
passos: 1) una aproximació general a les activitats d’oci i culturals, que consisteix, primer,
en una panoràmica descriptiva de les activitats dels joves a partir de la pregunta sobre la
freqüència amb la qual es fan diverses activitats d’oci i cultura, inclosa una comparació amb
l’EJC12, i, segon, en una anàlisi de com les diferents activitats es relacionen i agrupen entre
elles, és a dir, quines pautes o diferències internes hi ha; 2) una anàlisi sobre la relació entre
aquestes pautes d’agrupació, d’una banda, i les diferents característiques socials dels i les
joves, de l’altra, i 3) una exploració d’altres preguntes de l’enquesta i d’aspectes específics.

1.2. Una aproximació general a les pràctiques d’oci i culturals
Analitzar les pràctiques d’oci i culturals dels i les joves té interès si, més enllà d’un percentatge o de la prevalença d’una pràctica concreta, ajuda a entendre alguna cosa més
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de l’experiència juvenil. En una primera mirada a les pràctiques més habituals dels joves,
s’analitzen sobretot dos elements: els canvis, en relació amb l’EJC12, de la freqüència
declarada de les diferents pràctiques segons edats, i les tendències d’agrupació entre
pràctiques. L’objectiu és indagar en l’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals dels joves
que ja s’ha comentat en l’apartat anterior: veure quines augmenten, quines disminueixen,
i quines tendeixen a anar agrupades.

1.2.1. Dades globals
Si s’analitza la freqüència de joves que fan “molt” o “sovint” alguna activitat, totals i diferenciades per edat, recollides a la taula 1.1, a banda de les activitats que mantenen un
percentatge similar hi ha tendències interessants en tres direccions: la privatització de l’oci,
l’auge de l’oci digital i la lleugera disminució de les activitats lligades a la cultura “legítima”.
La comparació s’ha de fer amb la precaució de saber que l’any 2012 les activitats d’oci
general i les que es fan estrictament a internet es van agrupar en una mateixa pregunta, i a
la del 2017 apareixen en dues preguntes diferenciades. Per respectar la lògica de resposta,
que l’any 2017 es feia en el context de dues preguntes diferenciades, s’han separat les
anàlisis, la qual cosa també permet, en el proper apartat, indagar les lògiques d’agrupació
de les activitats a internet en elles mateixes.
En primer lloc, en relació amb la tendència a la privatització en l’oci dels adolescents, si
es comparen les dades de 2012 i 2017 s’observa una tendència en aquesta direcció: la
disminució considerable de les activitats més bàsiques de socialització juvenil fora de
casa, tant les que no impliquen necessàriament consum com les que sí. Entre les que no
impliquen necessàriament consum hi ha les àmpliament majoritàries, com quedar amb
els amics i amigues (els i les joves que ho fan força o sovint passen del 81,8% al 70,7%) i
passejar (que baixa del 76,8% al 71,5%), i les menys habituals, com estar amb els amics
i amigues al carrer o a la plaça (que baixa del 55,6% al 46,1%, i entre els més joves del
81,3% al 63,3%). Entre les que sí que impliquen consum, també disminueixen les activitats
associades al que normalment s’entén com “sortir”: sortir de nit passa del 35,7% al 29,5%
(i entre el grup d’edat que més ho feia, el de 20 a 24 anys, del 59,4% al 41,1%); anar a la
discoteca, del 17,7% al 15,7%, i anar a concerts, del 21,1% al 16,5%. Finalment, també
baixa una activitat que sovint és social, anar a comprar (que passa del 47,2% al 34,8%).
Es recupera lleugerament, en canvi, una activitat que havia disminuït molt durant la dècada dels 2000, anar al cinema (que passa del 27,7% al 30,7%, augment que es produeix
sobretot entre els que tenen més de 25 anys). La disminució de totes aquestes activitats
és en general més accentuada entre la franja més jove, la dels i les joves que tenen entre
15 i 19 anys, però és bastant generalitzada a tots els grups d’edat.
Vinculat a això, en segon lloc, hi ha una transformació de les activitats d’oci i consum lligades als mitjans de comunicació, com és natural per la consolidació progressiva d’internet
i dels telèfons intel·ligents durant aquests anys. D’una banda, baixa el percentatge de
joves que llegeixen el diari en paper (del 38,4% al 16,8%), però també, tot i que menys, per
internet (baixa del 40,5% al 35,9%) i disminueixen els i les joves que diuen que miren molt
o força la televisió (baixen del 57,7% al 46,5%, però atenció que la pregunta actual inclou
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per primera vegada l’especificació “la programació per canals”), que són molts menys
dels que diuen que miren vídeos a internet (72,7%, i entre els menors de 25 anys més del
80%). I és que les activitats a internet per motius d’oci mostren un augment generalitzat:
augmenten molt els que xategen molt o força sovint (passen del 52,7% al 85,2% en el
conjunt, la qual cosa té molt a veure amb l’auge de Whatsapp; entre els més joves, això
no obstant, l’augment més accentuat ja s’havia produït l’any 2012, ja que abans del Whatsapp ja havien incorporat massivament el xat a través de Messenger, i per això a l’anterior
enquesta ja xatejava sovint el 86,3% de joves, no gaire menys de l’actual 91,7% el 2017).
En canvi, sembla que es podria estar arribant a un punt de saturació en l’ús de les xarxes
socials (tot i que en el conjunt de joves els que ho fan molt o força encara augmenta, del
65,7% al 73,7%, entre els més joves baixa del 89,7% al 85,4%) i s’estabilitza la xifra dels
que juguen molt o força a jocs d’ordinador (al voltant del 23%, tot i que els que juguen a
jocs en línia pugen del 17,3% al 21,4%).
Si l’any 2012 les pràctiques culturals i d’oci lligades a l’emergència d’internet mostraven una
incorporació molt més marcada entre el grup dels més joves (de 15 a 19 anys) que en els
altres grups d’edat, el 2017 aquesta diferència ha disminuït significativament. Entre el grup
que té entre 30 i 34 anys, per exemple, els que utilitzen xarxes socials han pujat del 49,9%
al 60%, mentre que, com ja s’ha dit, entre els més joves aquesta xifra ha baixat del 89,7%
al 85,4%. També són indicadors interessants dels canvis en l’ecologia de pràctiques amb
els mitjans de comunicació la marcada disminució, entre els més joves, de les descàrregues de pel·lícules, música i jocs, consistent amb el gir cap a la consolidació de l’streaming
de la indústria dels continguts digitals els darrers anys. De la mateixa manera, també es
consolida la diferència entre uns usos majoritaris d’internet, que són xatejar (Whatsapp
i similars), utilitzar les xares socials i veure vídeos, que fan “molt” o “força” més del 80%
dels que tenen entre 15 i 24 anys, i usos menys estesos com llegir blogs o pàgines web,
escoltar la ràdio o veure la televisió, llegir el diari, comprar o vendre productes, jugar a jocs
en línia o descarregar programari.
En tercer lloc, les activitats tradicionalment associades a la cultura legítima mantenen la
seva habitual estabilitat amb una lleugera tendència a la baixa, tot i que no generalitzada. Ja
s’ha apuntat la disminució de la lectura de diaris, i també baixa la lectura de llibres (passa
del 43% al 38,4%) i anar a exposicions o museus (de l’11,2% al 9,7%) i al teatre (del 7,6%
al 7,1%). En el sentit contrari, pugen les persones joves que diuen que van força o sovint a
espectacles de dansa, òpera o música clàssica (del 4,7% al 6,1%). Menys en el cas de la
lectura de diaris, on hi ha un canvi important ja sobradament conegut, la resta de variacions
són poc clares: anar a espectacles de dansa, òpera i música clàssica només disminueix
entre els més joves, i en canvi augmenta en la resta de grups d’edat; anar al teatre disminueix entre els més joves i entre els de 30 anys i més, però augmenta en els dos grups
d’edat intermedis; la lectura de llibres, exclosos els d’estudi, disminueix en tots els grups
d’edat menys entre els més joves; anar a exposicions o museus, excloent les visites per
estudi, disminueix entre els menors de 25 anys però augmenta o es manté estable entre
els més grans d’aquesta edat.
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Taula 1.1. Activitats d’oci i activitats a internet per motius d’oci realitzades “molt”
o “força” sovint segons grups d’edat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017.
Percentatge
Grup d’edat
Activitats d’oci i cultura

De 15 a 19
anys

De 20 a 24
anys

De 25 a 29
anys

De 30 a 34
anys

Total

2012

2017

2012

2017

2012

2017

2012

2017

2012

2017

Passejar

71,6

64,7

73,5

69,5

77,8

74,1

80,3

76,0

76,8

71,5

Quedar amb amics
i amigues

92,7

79,1

84,3

77,7

83,0

68,3

74,3

60,8

81,8

70,7

Estar amb amics i amigues
al carrer o la plaça

81,3

63,3

62,0

53,3

48,4

37,0

44,9

34,9

55,6

46,1

Anar a comprar excepte
productes de primera
necessitat

46,9

34,6

45,8

38,4

47,2

35,7

48,1

31,6

47,2

34,8

Sortir de nit

50,3

40,9

59,4

41,1

34,2

26,1

16,5

14,8

35,7

29,5

Anar a la discoteca

31,8

25,3

32,4

25,0

13,0

10,6

5,9

5,3

17,7

15,7

Anar a concerts

21,4

17,2

26,0

20,4

21,5

16,5

14,9

13,0

20,1

16,5

Anar al cinema

36,8

31,8

33,7

34,4

26,9

32,7

20,5

25,2

27,7

30,7

Llegir llibres (exclosos els
d’estudi)

35,3

37,9

44,6

38,6

49,2

43,9

41,1

34,2

43,0

38,4

Anar a exposicions o
museus (excloses les visites
per estudis)

11,4

6,2

11,2

9,0

11,9

13,3

10,5

10,1

11,2

9,7

Anar al teatre

8,5

4,5

6,7

8,7

6,9

7,8

8,2

7,2

7,6

7,1

Anar a espectacles de
dansa, òpera o música
clàssica

5,9

4,2

4,0

7,2

4,7

7,6

4,3

5,4

4,7

6,1

Llegir el diari en paper

20,9

12,3

38,3

18,0

43,6

16,5

43,1

19,8

38,4

16,8

Estudiar

70,7

74,4

48,0

56,3

30,6

35,6

24,1

24,3

38,7

45,8

Fer esport o exercici

71,1

64,2

58,9

60,2

51,6

56,8

45,4

51,3

54,2

57,6

Fer excursions

37,3

28,4

34,6

34,1

39,8

39,6

41,0

41,3

38,8

36,3

Viatjar fora de Catalunya
amb amics o la parella

18,3

15,6

29,9

28,8

34,0

34,7

29,3

32,4

28,8

28,3

Veure la televisió (la programació dels canals)

63,6

46,5

56,3

47,0

58,4

45,8

55,0

46,8

57,7

46,5

Jugar amb videoconsoles,
jocs d’ordinador...

35,0

38,0

29,1

26,4

25,1

17,4

14,1

15,7

23,7

23,6

Assistir a actes religiosos

8,3

7,1

6,3

5,0

12,8

6,8

9,5

7,4

9,5

6,6

Assistir a actes polítics i
reivindicatius

1,6

5,2

3,4

6,1

5,5

5,7

3,0

3,6

3,5

5,1

Xatejar (Whatsapp, Messenger, etc.)

86,3

91,7

63,5

87,4

44,9

83,8

36,3

79,4

52,7

85,2

Utilitzar les xarxes socials
(Facebook, Instagram,
Twitter, etc.)

89,7

85,4

75,3

80,2

64,0

73,3

49,9

60,0

65,7

73,7

Activitats a internet per motius d’oci *
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Grup d’edat
De 15 a 19
anys

Activitats d’oci i cultura

2012
Veure vídeos (Youtube,
Vimeo, etc.)

2017

De 20 a 24
anys
2012

85,2

2017

De 25 a 29
anys
2012

80,1

2017

De 30 a 34
anys
2012

68,0

2017

Total
2012

61,2

2017
72,7

Utilitzar el correu electrònic

52,9

64,0

50,6

74,1

55,8

77,3

51,6

71,9

52,7

71,9

Llegir blogs o pàgines web

67,9

49,8

57,7

53,6

59,2

57,8

54,3

52,4

58,6

53,4

Escoltar la ràdio o veure
la TV

36,5

38,9

37,1

44,3

40,0

44,1

37,2

45,9

37,8

43,5

Descarregar pel·lícules,
música o jocs

Llegir el diari

Pel·lícules

36,9

Música

73,2

Jocs

15,6
28,5

Comprar o vendre
productes

37,1
54,2

54,5

26,4
47,1

10,5
19,8

40,9

17,1

34,7

20,4
36,0

5,2
37,1

45,7

22,9

25,3

28,2
29,9

3,8
42,1

42,3

26,8

42,0

40,9

7,6
42,4

40,5

29,8

35,9
24,6

Jugar a jocs en línia

27,9

34,3

21,0

27,2

17,1

13,5

10,4

13,5

17,3

21,4

Descarregar software

26,9

17,3

22,8

23,6

17,4

17,6

15,7

16,4

19,5

18,6

Conèixer gent

24,8

21,9

15,0

12,3

18,0

(*) El 2012 totes les activitats amb resultats es concentraven en una única pregunta, mentre que l’any 2017 es van separar en dues
de diferenciades.
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

1.2.2. Pautes d’agrupació entre activitats
Un cop feta aquesta primera panoràmica de les freqüències amb les quals els joves (declaren) practicar molt o força les diferents activitats d’oci i culturals, també interessa indagar
com aquestes pràctiques tendeixen a relacionar-se o agrupar-se entre elles. Per això s’han
fet dues anàlisis factorials a partir del mètode d’anàlisi de components principals (ACP) amb
totes les activitats d’oci i culturals d’una banda (a excepció d’assistir a actes religiosos), i
totes les activitats a internet de l’altra. Com a resultat d’aquestes anàlisis s’han obtingut
uns components cadascun dels quals aglutina la relació observada entre els diferents tipus
d’activitats que especifica —és a dir, com el fet de puntuar alt o baix en una activitat tendeix a anar lligat a puntuar alt o baix en unes altres—. Aquest tipus d’anàlisi no implica que
els joves que puntuen alt en un tipus d’activitats d’oci d’aquest component no ho puguin
fer també en altres que no en formen part, sinó que indica senzillament que aquest tipus
d’activitats tenen una certa inclinació a anar agrupades.
Els resultats d’aquestes dues anàlisis1 mostren que les activitats s’agrupen concretament
en sis i tres components, respectivament. L’estructura observada amb els sis components
1

Atesa l’escala de resposta ordinal amb quatre nivells dels ítems que componen les dues escales, s’ha utilitzat la correlació policòrica en el càlcul de l’ACP, que mostra dues estructures amb un ajustament global adequat (KMO = 0,8168 i KMO = 0,80673,
respectivament) i amb una prova de Bartlett significativa (p < 0,001).
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per a activitats d’oci i culturals, les càrregues dels quals estan descrites a la taula 1.2,
expliquen conjuntament el 61,2% de la variància total observada. Els sis components són
els següents:
——Sortir (25,1% de la variància i alfa de Cronbach de 0,909). Agrupa la tendència a sortir
de nit i anar a la discoteca, i també a estar amb amics al carrer o a la plaça i quedar
amb amics, i en menor mesura el fet d’anar a concerts. Inclou, per tant, activitats bàsiques que s’associen a la socialitat juvenil fora de casa i, molt especialment, a les que
són vistes per molts adults com potencialment “transgressores” o com a possibles
“pèrdues de temps”.
——Exercici (11,5% de la variància i alfa de Cronbach de 0,825). Aquest component agrupa
la tendència a fer esport o exercici i a fer excursions, anar a la natura, etc., i en menor
mesura a passejar i a viatjar fora de Catalunya amb amics o la parella. Fa referència,
per tant, a formes d’oci fora de casa que segueixen una lògica diferent del component
anterior, en el sentit que inclouen formes que tendeixen a estar ben considerades pels
adults.
——Videojocs (7,8% de la variància i alfa de Cronbach de 0,782). Evidencia la tendència a
entrelligar jugar amb videoconsoles, jocs d’ordinador i similars amb passejar una mica
menys del que és habitual entre els joves i, també, amb anar més al cinema.
——Majoritari (6,1% de la variància i alfa de Cronbach de 0,795). Agrupa sobretot dues
activitats d’oci que s’acostumen a etiquetar com a “majoritàries” i “comercials”, no
necessàriament perquè es facin amb més assiduïtat sinó sobretot perquè s’associen
a activitats no gaire ben considerades des de la cultura legítima per “consumistes” o
“poc productives”, com són mirar la televisió i anar a comprar. També inclou activitats
més neutres com passejar i anar al cinema.
——Escolar (5,6% de la variància i alfa de Cronbach de 0,759). Fa referència al lligam entre
estudiar, llegir llibres diferents dels d’estudi i, en menor mesura, estar amb els amics al
carrer o la plaça i no viatjar fora de Catalunya amb amics o la parella. És un component
que té molta relació amb l’edat i el fet d’estar o no estudiant.
——Legítim (5,3% de la variància i alfa de Cronbach de 0,884). Finalment, tenim el component que aglutina les formes de consum que s’associen a la cultura legítima, és a dir,
el que s’acostuma a sobreentendre quan parlem de Cultura en majúscules. Hi té pes
sobretot anar al teatre, a espectacles de dansa, òpera o música clàssica, a exposicions
o museus (sense comptar quan és per estudis), i en menor mesura a actes polítics i
reivindicatius, a concerts, llegir llibres i el diari en paper, viatjar fora de Catalunya amb
amics o la parella i anar al cinema.
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Taula 1.2. Components i càrregues de l’anàlisi factorial de les respostes sobre activitats
d’oci. Catalunya, 2017
Activitat
Anar a la discoteca

Factor
Sortir

Exercici

Videojocs

Majoritari

Llegir llibres (exclosos els d’estudi)
Fer esport o exercici
Sortir de nit

Escolar

Legítim

0,551

0,474

–0,375

0,357

0,810

0,791
0,849

Viatjar fora de Catalunya amb amics
o la parella

0,390

Fer excursions, natura, etc.

0,747

Jugar amb videoconsoles, jocs
wd’ordinador, etc.

0,810

Veure la televisió

0,803

Assistir a actes polítics i reivindicatius

0,661

Anar al cinema

0,352

0,322

0,344

Anar al teatre

0,783

Anar a espectacles de dansa, òpera
o música clàssica

0,764

Anar a concerts

0,436

0,567

Estudiar

0,658

Anar a exposicions o museus
(excloses les visites per estudis)

0,719

Estar amb amics al carrer o la plaça

0,723

Quedar amb amics

0,753

0,333

Anar a comprar
(excepte productes de primera
necessitat)
Passejar

0,698
0,371

Llegir el diari en paper

–0,430

0,311
0,461

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Pel que fa a les activitats d’oci digital, l’anàlisi mostra tres components que expliquen conjuntament el 55,6% de la variància, les càrregues dels quals estan descrites a la taula 1.3:
——Social majoritari (32,3% de la variància i alfa de Cronbach de 0,880). Aglutina aquelles pràctiques associades als usos majoritaris i habituals d’internet, sobretot utilitzar
les xarxes socials i xatejar, i en menor mesura veure vídeos i usar el correu electrònic.
——Consum d’informació (12,5% de la variància i alfa de Cronbach de 0,828). Mostra la
tendència a anar plegades d’activitats que impliquen usos menys generalitzats d’internet, que requereixen sortir o ampliar els usos més habituals en la direcció de buscar
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informació a banda del que arriba a través de les xarxes socials i, sobretot, llegir el diari,
llegir blogs o pàgines web i utilitzar el correu electrònic, i en menor mesura comprar o
vendre productes, descarregar programari i escoltar la ràdio o veure la televisió.
——Multimèdia (10,8% de la variància i alfa de Cronbach de 0.838). Fa referència a la
tendència a entrellaçar-se d’activitats que també impliquen usos menys generalitzats
d’internet, però focalitzats no tant en la informació sinó en l’oci multimèdia, sobretot
jugar a jocs en línia, descarregar programari i descarregar pel·lícules, música o jocs,
conèixer gent i veure vídeos.
Taula 1.3. Components i càrregues de l’anàlisi factorial de les respostes sobre activitats
d’oci digital
Factor
Activitat

Social majoritari

Llegir el diari

Consum
d’informació

Multimèdia

0,815

Llegir blogs o pàgines web

0,621

Usar el correu electrònic

0,306

Xatejar

0,860

Utilitzar les xarxes socials (com Facebook, Instagram,
Twitter...)

0,878

0,660

Conèixer gent

0,550

Comprar o vendre productes

0,563

Escoltar la ràdio o veure la TV

0,353

Jugar a jocs en línia

0,836

Descarregar pel·lícules, música o jocs

0,626

Descarregar software
Veure vídeos (Youtube, Vimeo...)

0,409
0,500

0,652
0,442

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Durant els darrers anys, el debat en el camp de l’estudi de les pràctiques culturals ha
discutit l’abast del declivi de la tendència “esnob” i l’auge de la disposició “omnívora”. L’esnobisme fa referència al caràcter excloent dels consumidors de cultura legítima i distingida,
en el sentit que eviten els consums considerats “populars”. L’omnivorisme, en canvi, fa
referència a la barreja, per part d’aquests consumidors, de formes populars i distingides
de cultura. Els pocs matisos que aporten els diferents ítems de l’enquesta fa difícil dirimir
entre una i altra inclinació, però sí que es pot veure si els diferents components de l’anàlisi
factorial s’exclouen o no entre ells mitjançant l’anàlisi de les correlacions entre uns i altres;
és a dir, si puntuar alt en un component implica puntuar alt o baix en un altre, o que no hi
hagi cap relació. Com que els components no identifiquen grups de joves, sinó tendències
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d’agrupació dels diferents tipus d’activitats, pot passar i passa que joves amb una puntuació alta en un grup d’activitats la tinguin també en un altre.
Per veure en quins casos és així, a partir de la correlació dels diferents components entre
ells (que es pot consultar a l’annex, taula A1.1) s’observa que en diversos casos hi ha una
relació considerable, però de formes diferents i amb intensitats en general moderades. Els
que tenen llaços més forts són els de cultura legítima, sortir i exercici. La cultura legítima,
per exemple, correlaciona amb les activitats del component exercici (r = 0,524, p < 0,001) i
les de sortir (r = 0,446, p < 0,001). El component d’exercici, per la seva banda, a més d’estar
relacionat amb el consum legítim, també ho està amb les activitats que s’han anomenat
majoritàries (r = 0,472, p < 0,001).
En el cas dels components sobre les activitats d’oci a internet, tots tres correlacionen fortament entre ells (r entre 0,504 i 0,546, p < 0,001), és a dir, que l’element clau és participar
fortament d’internet o no fer-ho. El component de videojocs de la pregunta general referida
a les activitats d’oci, en canvi, només s’entrellaça amb les activitats d’oci a internet que
s’han anomenat “multimèdia” (r = 0,460, p < 0,001).
Tot i que hi ha altres components menys entrelligats, com l’escolar o el de videojocs, que
tenen poca relació amb la resta, el més significatiu és que en general molts components
tenen relació amb altres components, i en cap cas hi ha una relació negativa, la qual cosa
confirma que els components no s’exclouen, sinó que fer més activitats d’un tipus sovint
va lligat a fer-ne més d’un altre. Tot i que hi ha tendència a prioritzar un tipus de pràctiques
en relació amb les altres, els joves amb una forta activitat tendeixen a mostrar-la en més
d’un grup d’activitats.

1.3. Relació entre activitats i característiques socials
Un cop analitzada la tendència d’agrupació entre les diferents activitats, interessa saber
quina és la relació entre aquestes i les característiques socials dels joves; és a dir, si el
fet que els joves facin més les activitats d’un determinat component (“sortir”, “exercici”,
“cultura legítima”, etc.) està relacionat amb unes característiques socials. Les variables
“estructurals” que s’han tingut en compte en l’anàlisi fan referència als joves directament
i, en alguns casos, a les seves famílies (nivell d’estudis dels progenitors, lloc de naixement
dels progenitors i llengua a la llar d’origen). Són aquestes:
——Edat.
——Sexe.
——Grandària municipal.
——Nivell d’estudis.
——Nivell d’estudis dels progenitors.2
2

Inicialment vam utilitzar, i després decidir descartar, la categoria socioeconòmica dels pares, obtinguda a partir de l’ocupació,
per una suma de raons: perquè correlacionava molt fortament amb el nivell d’estudis dels pares, i perquè aquesta darrera tenia
molts menys valors “perduts” que la categoria socioeconòmica, que en tenia el 24,3%. Per això vam decidir utilitzar només, com
a variable per identificar aproximadament la posició socioeconòmica dels pares, la variable quee recollia el seu nivell d’estudis.
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——Lloc de naixement dels progenitors.
——Activitat principal objectiva dels entrevistats.3
——Llengua a la llar d’origen.
——Llengua habitual dels joves.
——Situació de convivència.
Per veure el lligam entre aquestes variables i els components sobre les pràctiques d’oci
i culturals, d’una banda, i a internet, de l’altra, s’han fet dues anàlisis. En primer lloc,
s’ha analitzat la correlació directa (annex, taula A1.1) entre els components i les variables
estructurals. I en segon lloc, s’ha mirat d’aclarir la influència de cada variable independentment de la resta per saber quina és la realment activa. És a dir, s’ha mirat si les
correlacions directes observades tenen realment a veure amb allò que es veu a primera
vista o amb altres elements que afecten aquest element. Per exemple, caldria veure si
la tendència que s’observa entre tenir més edat i una freqüència inferior a l’hora de fer
força pràctiques d’oci i cultura té a veure efectivament amb l’edat o amb altres aspectes
lligats a l’edat, com per exemple el fet de tenir fills (la qual cosa afecta el temps disponible). Ens interessa, per tant, identificar tant el lligam observat entre variables com saber
quin és el paper actiu de cada variable, i per això a més de l’anàlisi de correlacions s’ha
fet una anàlisi de regressió múltiple (taula A1.2 per a les activitats d’oci i taula A1.3 per a
les activitats d’oci a internet).
En l’anàlisi de regressió es veu (taula 1.4) com, dels sis components, els que estan menys
lligats a les variables estructurals són el majoritari i l’exercici, dels quals només s’explica
sobre la base de les variables estructurals un 6,4% i un 7,7% de la variància. A l’altre extrem hi ha l’escolar (un 34,8% de la seva variància s’explica per les variables estructurals),
els jocs d’ordinador (20,2%), el de sortir (17,7%) i el legítim (14,3%). Si s’analitzen els tres
components d’internet, les diferències són més baixes entre el que explica un percentatge
més gran de la variància sobre la base de les variables estructurals (multimèdia, 19,1%) i
els altres (consum d’informació, 16,6%; social majoritari, 12,6%).

3

Per “objectiva” volem dir que l’activitat principal declarada pels enquestats, en alguns casos, és modificada a partir de la resposta
a altres preguntes que evidencien que la resposta no era adequada.
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Taula 1.4. Variància explicada pels components de l’anàlisi factorial, i variància dels
components explicada per les variables estructurals. Catalunya, 2017
Anàlisi de regressió
múltiple

Anàlisi factorial
Components de l’anàlisi
factorial

Total de la variància
explicada pel component
%

Alfa de
Cronbach

Variància del component
explicada sobre la base
de les variables
estructurals
%

Sortir

25,1

0,909

17,7

Exercici

11,5

0,825

7,7

Videojocs

7,8

0,782

20,2

Majoritari

6,1

0,795

6,4

Escolar

5,6

0,759

34,8

Legítim

5,3

0,884

14,3

Acumulada

61,2

Social majoritari

32,3

0,880

12,6

Consum d’informació

12,5

0,828

16,6

Multimèdia

10,8

0,838

19,1

Acumulada

55,6

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

A continuació s’expliquen aquelles variables estructurals que mostren un lligam més clar
amb els components. Per fer-ho, es comenten les correlacions directes (n’hi ha alguna
d’important, amb una magnitud no superior a r = 0,5) i el paper actiu dels diferents ítems.
Es poden revisar els ítems a l’annex.

1.3.1. Edat
L’edat, mesurada a partir de quatre grups d’edat entre els 15 i els 35 anys, ofereix resultats
significatius sobre com el procés de fer-se gran va lligat a algunes pràctiques culturals:
algunes disminueixen i d’altres augmenten. No és fàcil destriar quan aquesta influència
deriva directament de l’edat i quan ho fa d’altres situacions estructurals, ja que tot el pas
per la joventut, en el procés de fer-se gran, implica una articulació complexa amb les
pràctiques d’oci i culturals.
La correlació directa més clara de tota l’anàlisi és l’esperable entre ser més jove i puntuar
més alt en el component “escolar”, però aquesta correlació queda pràcticament anul·lada
quan es tenen en compte la resta de variables, la qual cosa indica que té molt més a veure
amb la situació vital (estar o no estudiant, per començar) que amb l’edat mateixa. És més
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interessant el lligam negatiu que també s’observa en les correlacions directes entre l’edat
i el component multimèdia, sortir, els videojocs i l’ús social majoritari d’internet. Si es controla la influència mútua entre variables, desapareix la influència de l’edat en el component
videojocs i es mitiga en el d’usos d’internet multimèdia i social majoritari. Es manté, en
canvi, l’impacte negatiu en el component sortir i apareix l’impacte també negatiu, però amb
menys intensitat, en el que s’ha anomenat component majoritari, que disminueix a partir
dels 25 anys, i amb més força a partir dels 30, i el positiu, també moderat, en el de cultura
legítima (que augmenta ja a partir dels 20 anys, també moderadament).

1.3.2. Nivell d’estudis de les persones joves
La segona variable estructural que més correlaciona directament amb els components és
el nivell d’estudis dels i les joves, mesurat a partir dels estudis finalitzats i diferenciant entre
les persones joves que continuen estudiant i les que no. En les correlacions directes, es veu
com va lligat positivament amb l’ús d’internet per al consum d’informació i, també, amb el
consum de cultura legítima. Quan s’analitza la influència neta de les diferents variables, es
corrobora el paper actiu del fet de tenir més estudis a l’hora de fer un ús elevat d’internet
per obtenir informació —sobretot de les categories “superiors” i “no estudiant” i “secundaris
postobligatoris” i “estudiant”—, i també, però mitigat, en la cultura legítima; també apareix
tímidament un paper actiu del nivell d’estudis en el consum a internet social majoritari i
amb més força el lligam amb el component anomenat escolar (com és esperable, ja que la
variable diferencia entre cada nivell d’estudis assolit pels joves que continuen estudiant i els
que no). D’aquesta anàlisi de regressió és rellevant que les categories que inclouen estudis
superiors tenen un pes positiu, encara que en general lleuger, en tots els components, a
excepció dels jocs d’ordinador i l’oci majoritari.

1.3.3. Activitat principal objectiva de les persones entrevistades
L’activitat principal, mesurada no a partir de la percepció subjectiva sinó del que es desprèn de totes les respostes al qüestionari (i que diferencia entre estar estudiant, ocupat,
inactiu o a l’atur), també mostra una correlació directa considerable amb alguns components. Concretament, no estar estudiant correlaciona negativament, a part de l’obvi
oci escolar, amb l’oci a internet social majoritari i multimèdia, amb sortir i amb jugar a
videojocs. Si es neteja la influència de les diferents variables, en canvi, s’aprecia que
aquestes influències desapareixen (sortir) o es mitiguen (jugar a videojocs i, en menor
mesura, oci a internet social majoritari i multimèdia). Un punt a part és l’esperable influència
d’estar ocupat i disminuir significativament el que s’ha anomenat oci escolar. És només
el fet d’estar ocupat o inactiu el que mostra un impacte rellevant, tot i que no gaire fort
(a banda de l’obvi amb el component escolar). En la majoria dels casos, les categories
que mostren tenir un paper actiu en comparació amb el fet de ser estudiant, encara que
en general molt suau, són estar ocupat i estar inactiu, i en canvi estar en situació d’atur
pràcticament no hi té cap incidència.
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1.3.4. Sexe
El sexe només mostra una correlació directa però, això sí, molt clara, amb dos components:
una correlació positiva entre ser home i jugar a videojocs, d’una banda, i amb el component multimèdia, de l’altra. En fer l’anàlisi de regressió, el lligam entre ser home i jugar més
a videojocs no només es corrobora, sinó que es veu que és el més fort de tota l’anàlisi,
com també es manté fort el pes amb el component multimèdia. També s’observa, però
de forma més mitigada, un lligam entre ser dona i tenir més implicació en els components
de cultura majoritària, cultura escolar i consum social majoritari d’internet. Aquesta anàlisi
no corrobora, en canvi, el fort lligam que s’acostuma a establir entre ser dona i fer més
consum de cultura legítima (Lagaert i Roose, 2018).

1.3.5. Situació de convivència
Les variables lligades a la situació de convivència, amb les quals es vol fer una aproximació
a la situació de transició dels enquestats, mostren una relació, en general, negativa amb
la majoria de components. Allunyar-se de la situació inicial majoritària de viure amb els
progenitors (per viure sol, en parella sense fills, en parella amb fills o amb companys de
pis) correlaciona en general negativament amb la majoria de components: a banda del
lligam esperable amb el component escolar, també es dona amb els components jugar a
videojocs, multimèdia i sortir. Quan s’analitza el paper realment actiu d’aquestes variables
amb l’anàlisi de regressió, s’observa, com és d’esperar, que l’impacte més marcat, tot i no
ser gaire gran, és el negatiu de viure amb parella i fills en els components sortir, videojocs,
cultura legítima i multimèdia.

1.3.6. Variables amb poca influència
A banda dels lligams ja analitzats —sigui en les correlacions directes o en l’anàlisi de regressió múltiple—, hi ha algunes variables que no tenen pràcticament cap paper actiu a
l’hora de puntuar més o menys alt en els diferents components. D’una banda, la grandària
municipal (que diferencia Barcelona de la resta, i després estableix quatre categories segons la grandària), que no mostra cap lligam significatiu, més enllà que, en comparació
amb Barcelona, la resta de categories tenen una influència negativa, tot i que molt lleu,
en tots els components menys en el de consum majoritari i el de videojocs. De l’altra, la
llengua habitual (a més de les opcions de ser bilingüe entre català i castellà, o de parlar
més una o altra llengua, inclou les opcions de ser parlant d’altres llengües) tampoc mostra
cap lligam en les correlacions directes, i només un de lleuger en l’anàlisi de regressió, en
el sentit que els que parlen castellà o més castellà que català tenen menys inclinació a
la cultura legítima i a l’exercici, i en els usos a internet fan menys consum d’informació i
menys oci social majoritari.
El que és interessant de la llengua és que, si en lloc de la llengua habitual dels joves
es mira la llengua familiar d’origen (que, a més de les tres combinacions entre català i
castellà, inclou l’opció de parlar altres llengües i combinacions), aquesta influència del
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castellà és o bé inversa o bé inexistent. És inversa en els usos d’internet per a consum
d’informació i, tot i que de manera pràcticament inexistent, en el consum social majoritari
a internet, la cultura legítima i l’exercici. S’hi afegeix, a més, un lleuger paper actiu en el
consum multimèdia a internet. El més destacat entre les variables que mostren poca
influència és, no obstant això, que no s’observa un lligam clar entre les característiques
de la llar d’origen i les pràctiques d’oci i culturals. En les correlacions directes la relació
és molt lleu, i en l’anàlisi de regressió pràcticament inexistent: a més de la llengua familiar d’origen, que ja s’ha comentat, que té un lleuger paper actiu, no s’observa que les
variables a priori importants, com el lloc de naixement dels progenitors (que diferencia
si són nascuts a Catalunya, a la resta de l’Estat o a l’estranger), i el nivell d’estudis dels
progenitors (que té en compte el nivell més alt, sigui del pare o de la mare), tinguin un
lligam important amb les pràctiques d’oci i culturals. A banda d’una molt lleu relació en
les correlacions directes, quan analitzem el paper actiu d’aquestes variables només
s’observa una lleugeríssima inclinació més elevada dels joves amb els dos progenitors
nascuts a l’estranger cap al component majoritari. Les dades apunten, per tant, a una
sorprenent desconnexió entre puntuar més o menys alt en els components identificats i
les característiques estructurals de partida. Això sorprèn particularment amb el component d’oci legítim, tradicionalment molt lligat a la posició social, tant en termes de capital
econòmic com, sobretot, cultural de la família.

1.3.7. Comentari
Aquest repàs de la relació entre les pautes d’agrupació entre activitats i les característiques socials ha aportat resultats esperables, com la importància de l’edat, el sexe o el
nivell d’estudis dels joves. En termes d’edat, s’observa que les persones més grans tenen
menys inclinació a algunes pràctiques com les recollides en el component de sortir i, en
la correlació directa, als videojocs o els usos majoritaris a internet; que el nivell d’estudis
dels joves està correlacionat —implica més inclinació— cap al consum d’internet per a
informació i per al consum de cultura legítima, tot i que en aquest darrer cas la correlació
no és gaire accentuada; que els joves que estan estudiant, tot i puntuar més alt en diversos
components —com l’oci social majoritari a internet, el multimèdia, el sortir o videojocs—,
en realitat deuen aquest lligam sobretot al paper actiu d’altres variables; que, en termes
de gènere, els homes tenen més inclinació als videojocs i el consum multimèdia a internet,
i que el fet de tenir fills va lligat a reduir moltes pràctiques d’oci i culturals. Alhora, també
ha donat resultats sorprenents, sobretot en dues direccions. D’una banda, l’absència de
més predisposició de les dones a la cultura legítima, i de l’altra el lligam quasi inapreciable entre les característiques socials dels progenitors i les pràctiques d’oci i culturals. En
comparació amb la trajectòria dels mateixos joves que sí que mostren un lligam relativament important, en termes per exemple d’estudis o de llengua habitual, s’observa que la
influència de les característiques familiars de partida, en aquest cas el nivell d’estudis dels
progenitors o la llengua familiar d’origen, o l’origen nacional o estranger dels progenitors,
no té pràcticament cap influència. La pregunta és si això és degut a un canvi social, per
exemple, en les formes d’articular pràctiques d’oci i consum cultural amb posicions socials, o a les limitacions de l’instrument de mesura, en aquest cas les preguntes disponibles
sobre pràctiques d’oci i culturals de l’EJC17 que ja s’han comentat unes pàgines enrere. El
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fet que l’enquesta no pugui diferenciar consums particulars, ni tan sols gèneres, dintre de
cada àmbit, d’una banda, i que les intensitats es recullin amb un ambigu i sempre relatiu
al context “molt”, “força”, “poc” i “gens”, per l’altra, dificulta identificar les diferències entre
joves. Davant d’això, per intentar aportar més llum a aquesta i altres qüestions, en el darrer
apartat d’aquest capítol s’analitzen les dades en aspectes més parcials, però més dirigits,
per veure què més poden aportar.

1.4. Anàlisis descriptives particulars
Fins ara s’ha descrit l’anàlisi més sistemàtica i robusta amb la qual s’ha interrogat l’enquesta, que ha consistit, d’una banda, a identificar les grans tendències d’agrupació entre pràctiques d’oci i culturals, i de l’altra el lligam entre aquestes tendències i les característiques
socials dels i les joves per clarificar el paper actiu de cada variable. A partir d’aquesta anàlisi, i de la taula comparativa de les freqüències de l’EJC12 i l’EJC17, han emergit algunes
qüestions o intuïcions interessants, però, com ja s’ha subratllat, el caràcter genèric de les
preguntes sobre oci i cultura de l’enquesta limita l’abast dels resultats.
En aquest darrer apartat s’analitzen els resultats de l’enquesta en aspectes concrets, a
partir d’anàlisis descriptives basades en creuaments simples o bé en altres preguntes de
l’EJC que aporten informació més parcial, o en anàlisis complementàries d’ítems particulars
ja comentats, o bé mitjançant la comparació d’alguns aspectes de les enquestes del 2012
i del 2017. Es tracta d’una anàlisi complementària, amb l’únic l’objectiu d’identificar més
elements que ajudin a aportar més matisos per perfilar el que apunten les dades.

1.4.1. Aficions i “hobbies”
A banda de la pregunta sobre la freqüència amb la qual es fan les diverses activitats, l’enquesta també té una pregunta oberta sobre les pràctiques d’oci i culturals en què es pregunta per les aficions o hobbies dels entrevistats. Aquesta pregunta és interessant pel fet
de ser oberta, i per tant les persones enquestades no estan condicionades en la resposta
per les opcions que se’ls ofereixen. Per poder analitzar-la, s’ha utilitzat la reclassificació
de les respostes obertes en 16 categories. Si se sumen les dues respostes que podien
especificar els joves, la de l’afició o hobby principal i la de la segona afició o hobby, s’obté
la llista que recull la taula 1.5, on destaquen els esports (70,5%) i diferents pràctiques associades a l’art, lligades a la pràctica o al consum artístic (59,8%). Després, a molta distància,
hi ha activitats agrupades amb l’etiqueta d’amics i parella (12,8%), d’informàtica i videojocs
(10,8%), altres (10,7%) i passejar i activitats de muntanya (9,7%).
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Taula 1.5. Afició o hobby (primera o segona opció). Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
Afició

%

Esports

70,5

Arts

59,8

Arts-consum

33,5

Arts-pràctica

14,6

Arts-no queda clar

11,7

Amics (i parella)

12,8

Informàtica i videojocs

10,8

Altres

10,7

Passejar i activitats de muntanya

9,7

Viatjar

5,0

Motos, cotxes i mecànica

4,9

Gastronomia

4,0

Artesanals i manualitats

2,9

Jardineria i mascotes

2,8

Família

2,8

Altres jocs

2,0

Voluntariat, associacionisme i cultura popular

1,4

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Aquesta pregunta no proporciona informació sobre com cada persona entrevistada practica o es posiciona en relació amb les diferents pràctiques, sinó que recull allò que cadascú
destaca com a afició principal o secundària de manera espontània. No és d’estranyar,
per tant, que si s’explora el lligam directe d’aquestes respostes amb els components que
s’han comentat fins ara s’obtingui una informació diferent. Per posar dos exemples: del
quartil de joves que puntua més alt en el component cultura legítima, només una mica
més d’un 26% cita l’art (com a consum, com a pràctica o de manera no clara) com la
seva afició principal, o del quartil de joves que puntua més alt en el component exercici,
només una mica més d’un 56% cita l’esport com la seva principal afició —o, a la inversa,
del quartil de joves que puntua més baix en el component exercici, el 20% esmenta com
a principal afició l’esport.
El més destacable del lligam entre les aficions esmentades i els components són les relacions “inverses” observades. En primer lloc, la relació inversa entre respondre com a afició
principal passejar i anar per la muntanya, d’una banda, i els components sortir i videojocs
(els quartils inferiors d’aquests components esmenten aquest tipus d’afició com a primera
opció en un 5,6% i un 11% dels casos, respectivament, mentre que els quartils superiors
ho fan només en un 1,3% i un 1%). En segon lloc, la relació inversa molt marcada entre
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esmentar la informàtica o els videojocs com a hobbies i els components exercici, majoritària, cultura legítima i, en menor mesura, sortir.
A banda d’això, si s’analitza el lligam directe entre aquestes respostes i les variables estructurals, es troben lligams interessants en variables concretes. Per exemple, els que
esmenten com a afició principal el voluntariat i l’associacionisme tenen un clar lligam amb
el que Gonzàlez (2007) anomena “centralitat social” pròpia del món associatiu: hi ha molts
més joves que esmenten com a afició principal el voluntariat i l’associacionisme entre els
que tenen el català com a llengua familiar d’origen (l’1,7% entre els que és només català i
el 0,4% entre els que tenen altres combinacions lingüístiques) o com a llengua habitual (el
2,7% dels que parlen únicament o majoritàriament en català, pel 0,2% dels que ho fan en
castellà), i també entre els que tenen els dos progenitors nascuts a Catalunya (l’1,3%, en
contrast amb el 0,2% dels que tenen els dos progenitors nascuts a l’estranger).
Una altra afició que presenta diferències marcades és la que recull l’etiqueta “motos, cotxes
i mecànica”, molt més present entre els que tenen menys estudis i, sobretot, entre els que
ja no estudien i tenen estudis primaris o menys (4,7%) o secundaris (5,2%). Entre la resta,
les xifres baixen a menys d’un 1%. També és una afició molt més esmentada pels nois i
molt més present en municipis petits (a Barcelona ciutat l’esmenten el 0,4% dels joves, per
un 7,7% dels i les joves dels municipis fins a 2.000 habitants).
També hi ha diferències en la categoria “passejar i activitats de muntanya”, molt més
esmentada per les noies i molt més present entre els més grans (va pujant del 0,5% entre
els més joves al 7,6% entre els que tenen entre 30 i 34 anys). I en els jocs i informàtica,
molt més present entre els nois i entre els que viuen amb els pares (un 8%, en contrast
amb la resta de situacions de convivència, en què l’esmenten entre un 1,7% i un 2,2%
dels joves).
En general, les variables estructurals que més incideixen en les respostes de l’afició principal són el sexe i l’edat. En relació amb l’edat, que ja s’havia vist que és un element clau per
entendre les pràctiques d’oci i cultura, hi ha matisos que indiquen que els joves a mesura
que es fan grans augmenten la implicació en la cultura legítima i disminueixen l’activitat de
sortir de nit i anar a discoteques, i també de jugar a videojocs. A la taula 1.6, sobre l’afició
principal esmentada pels joves segons grups d’edat, es veu com en aquesta línia baixen
una mica els que esmenten l’esport, els amics i la parella, i la informàtica i els videojocs.
Pel que fa a la creixent implicació en la cultura legítima, també apareix de forma suau en
el consum d’art (passa del 10,7% dels més joves al 14,6% entre els joves més grans), però
en canvi s’inverteix en les pràctiques artístiques (que passen del 9,7% entre els més joves
al 6,1% entre els joves més grans).
Destaca també la creixent centralitat, a més del passejar i fer activitats de muntanya que
ja hem comentat fa un moment, i d’altres activitats minoritàries que, tot i que esmentades
per pocs joves, creixen totes amb l’edat, com els treballs artesanals i les manualitats, la
jardineria i les mascotes, viatjar, la gastronomia o la família.
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Baixen, finalment, els que esmenten els amics i la parella (d’estar per sobre del 5% fins als
30 anys, es passa a l’1,6% al grup entre 30 i 35 anys) i pugen els que esmenten com a
afició principal activitats associades a la família (tot i ser molt minoritàries, passen del 0,4%
entre els més joves al 2,5% entre els joves més grans).
Taula 1.6. Afició o hobby principal segons grup d’edat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
Grup d’edat
Afició
Esports

De 15 a
19 anys

De 20 a
24 anys

De 25 a
29 anys

De 30 a
34 anys

Total

51,9

42,8

40,2

42,9

44,4

Arts

27,2

27,0

23,7

24,9

25,7

Arts-consum

10,7

13,1

12,8

14,6

12,9

Arts-pràctica

9,7

7,7

7,1

6,1

7,6

Arts-no queda clar

6,8

6,2

3,8

4,2

5,2

Informàtica i videojocs

7,9

6,6

3,3

4,1

5,4

Passejar i activitats de muntanya

0,5

3,1

6,6

7,6

4,6

Amics (i parella)

5,8

5,9

5,1

1,6

4,5

Altres

2,1

2,5

5,1

5,7

3,9

Motos, cotxes i mecànica

1,1

4,0

2,6

2,9

2,6

Viatjar

0,0

1,2

3,3

2,0

1,7

Gastronomia

0,5

1,5

2,6

1,6

1,6

Família

0,4

1,1

1,8

2,5

1,5

Artesanals i manualitats

0,0

0,4

2,8

2,3

1,4

Jardineria i mascotes

0,1

1,7

0,9

1,5

1,1

Voluntariat, associacionisme i cultura popular

1,2

0,8

1,3

0,1

0,8

Altres jocs
Total

1,2

1,2

0,6

0,3

0,8

100

100

100

100

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

En relació amb el sexe, com es veu a la taula 1.7, també hi ha diferències més específiques de les que permeten veure els components que s’han analitzat en l’apartat anterior.
Si aleshores s’identificava un lligam només amb els components videojocs i multimèdia,
aquí s’observen pràctiques molt marcades en termes de gènere, unes per masculines (esports; motos, cotxes i mecànica; informàtica i videojocs) i d’altres per femenines (passejar
i activitats de muntanya; artesanals i manualitats; viatjar; gastronomia; arts; família; amics
i parella). Això vol dir, per exemple, que no es repeteix la manca de lligam entre el gènere
i la cultura legítima, i sí que s’observa un lligam entre el sexe femení i una implicació més
gran en aquesta sumant les tres categories, les dones (36,5%) doblen amb escreix als
homes (15,8%).
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Taula 1.7. Afició o hobby principal segons sexe. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
Sexe

Afició

Homes

Dones

Total

Esports

56,0

31,6

44,4

Arts

15,8

36,5

25,7

Arts-consum

7,3

19,0

12,9

Arts-pràctica

3,5

12,1

7,6

Arts-no queda clar

5,0

5,4

5,2

Informàtica i videojocs

9,4

1,0

5,4

Passejar i activitats de muntanya

1,9

7,5

4,6

Motos, cotxes i mecànica

4,6

0,5

2,6

Amics (i parella)

3,5

5,6

4,5

Altres

3,4

4,5

3,9

Altres jocs

1,5

0,1

0,8

Artesanals i manualitats

0,3

2,7

1,4

Voluntariat, associacionisme i cultura popular

0,9

0,8

0,8

Jardineria i mascotes

0,7

1,6

1,1

Viatjar

0,4

3,1

1,7

Gastronomia

0,7

2,5

1,6

Família

0,9

2,1

1,5

Total

100

100

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

1.4.2. Evolució de les diferències de gènere
Analitzant la pregunta sobre aficions o hobbies, per tant, s’han trobat més diferències en
funció del sexe dels joves que no pas en l’anàlisi de la pregunta sobre activitats genèriques
i, sobretot, que en el tractament mitjançant l’anàlisi de components. Per això val la pena
aturar-se un moment a veure quin és el comportament segons el sexe en les variables per
separat amb les quals s’havien fet les anàlisis factorial i de regressió múltiple, i així poder
comparar l’evolució de la diferència entre homes i dones entre l’any 2012 i 2017. Els resultats (taula 1.8) no només mostren aquelles activitats on la diferència és més accentuada
en favor dels homes (per a les activitats d’oci i cultura generals, jugar amb videoconsoles,
fer esport o exercici, llegir el diari, sortir de nit; per a les que es fan a internet, jugar a jocs
en línia, descarregar programari, llegir el diari, conèixer gent) o en favor de les dones (pel
que fa a les activitats generals, llegir llibres, passejar i anar a comprar; a les d’internet,
utilitzar les xarxes socials, el correu electrònic i llegir blogs o pàgines web), sinó també si
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aquesta diferència s’està eixamplant o reduint. Això permet veure com, segons dades de
l’enquesta, les diferències en les activitats generals que s’han eixamplat durant aquests
anys són jugar a videoconsoles, sortir de nit, anar a la discoteca i llegir llibres, mentre que
les que s’han reduït són fer esport o exercici, anar a exposicions o museus, passejar, anar
al cinema, anar al teatre, assistir a actes polítics i fer excursions. Pel que fa a les activitats a
internet, les activitats en què les diferències han augmentat són jugar a jocs en línia, utilitzar
el correu electrònic, utilitzar les xarxes socials, xatejar i descarregar programari, i només
han disminuït en una: llegir el diari en línia.
Taula 1.8 Activitats d’oci i activitats a internet realitzades “molt” o “força” sovint segons
sexe. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017. Percentatge
2012
Dones

Homes

Jugar amb videoconsoles, jocs
d’ordinador...

11,4

35,5

Fer esport o exercici

41,1

Llegir el diari en paper

2017
Dif.

Dif.

Evolució
diferència

Dones

Homes

+24,1

7,8

39,5

+31,7

+7,6

66,8

+25,6

48,6

66,7

+18,0

–7,6

32,1

44,5

+12,4

30,3

41,5

+11,2

–1,1

Sortir de nit

34,1

37,3

+3,1

26,4

32,6

+6,2

+3,1

Anar a la discoteca

16,9

18,4

+1,5

13,8

17,5

+3,7

+2,2

Estar amb amics al carrer o la plaça

57,4

53,8

–3,6

45,1

47,1

+1,9

s’inverteix

Assistir a actes polítics i reivindicatius

1,9

5,0

+3,2

4,5

5,6

+1,1

–2,0

83,1

80,6

–2,5

70,4

71,0

+0,5

s’inverteix

8,7

10,3

+1,6

6,9

6,4

–0,5

s’inverteix

Fer excursions

40,7

36,9

–3,8

36,6

36,0

–0,6

Activitats d’oci i cultura

Quedar amb amics
Assistir a actes religiosos

–3,2

Anar a concerts

20,3

19,8

–0,5

16,8

16,2

–0,6

s’inverteix

Anar a exposicions o museus
(excloses les visites per estudis)

14,2

8,3

–5,9

10,1

9,4

–0,7

–5,1

Anar al cinema

30,0

25,5

–4,4

31,3

30,0

–1,2

–3,2

6,6

2,8

–3,7

7,0

5,2

–1,8

–1,9

Veure la televisió (la programació
dels canals)

57,9

57,4

–0,5

47,7

45,3

–2,4

+1,9

Anar al teatre

10,4

5,0

–5,4

8,5

5,6

–2,9

–2,5

Viatjar fora de Catalunya amb amics
o la parella

32,0

25,7

–6,3

30,4

26,3

–4,1

–2,2

Estudiar

42,3

35,3

–6,9

48,9

42,8

–6,1

–0,8

Anar a comprar excepte productes
de primera necessitat

52,3

42,4

–9,9

39,1

30,6

–8,5

–1,4

Anar a espectacles de dansa, òpera
o música clàssica
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2012

2017

Dones

Homes

Passejar

83,9

69,9

Llegir llibres (exclosos els d’estudi)

51,4

Dif.

Evolució
diferència

Dones

Homes

Dif.

–14,0

75,9

67,0

–8,9

–5,0

34,9

–16,5

47,8

29,0

–18,8

+2,3

8,8

25,4

+16,6

8,0

34,6

+26,6

+10,1

Descarregar software

14,8

24,0

+9,1

12,3

24,7

+12,3

+3,2

Llegir el diari

33,3

47,4

+14,1

11,7

22,0

+10,2

–3,9

Conèixer gent

13,1

22,8

+9,7

–

Veure vídeos (Youtube, Vimeo...)

69,4

76,0

+6,6

–

Activitats a internet
Jugar a jocs en línia

Descarregar jocs

5,4

9,7

+4,3

Descarregar música

40,5

43,4

+2,9

Descarregar pel·lícules d’internet

25,0

31,4

+6,4

Comprar o vendre productes

–
39,0

42,8

+3,8

23,9

25,3

+1,4

–

Escoltar la ràdio o veure la TV

37,4

38,2

+0,8

45,1

41,9

–3,2

s’inverteix

Xatejar

53,9

51,6

-2,3

87,3

83,0

-4,3

Llegir blogs o pàgines web

57,9

59,3

+1,4

56,2

50,7

-5,4

Utilitzar el correu electrònic

53,4

52,1

-1,2

75,9

68,0

-7,9

+6,6

Utilitzar les xarxes socials

69,8

61,7

-8,2

81,1

66,5

-14,6

+6,4

+2,0
s’inverteix

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

1.4.3. Serveis i ajuts públics
Dels serveis o ajuts públics en l’àmbit de la cultura i l’oci pels quals es demana (taula 1.9),
n’hi ha un de molt minoritari (el Tiquet 3, que l’ha usat només un 1% dels joves), un de molt
majoritari (el carnet de biblioteca, que l’ha usat el 65% dels joves) i tres que han utilitzat
una minoria significativa (les activitats i camps d’estiu, 24,4%, els casals de joves, 16,6%,
i els centres cívics, 19,9%).
S’ha volgut veure com l’ús d’aquests serveis va lligat o no al capital cultural dels joves i les
seves famílies, i el resultat és que els únics serveis que presenten diferències marcades
segons el nivell d’estudis dels progenitors són les activitats i camps d’estiu i els casals de
joves. Si es mira el nivell i situació d’estudis dels joves, en lloc del nivell dels progenitors,
l’únic servei on té una importància clara és en l’ús del carnet de biblioteca (taula 1.10), que
d’una banda augmenta molt entre els joves que estan estudiant en relació amb els que
no, i de l’altra, entre els que no estan estudiant és més gran com més alt sigui el nivell
d’estudis acabats.
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Taula 1.9. Usuaris de serveis o ajuts públics culturals i d’oci segons tipus de servei o ajut,
per nivell d’estudis dels progenitors. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Nivell d’estudis dels progenitors
Servei o ajut

Primaris
o inferiors

Tiquet 3

Secundaris

Superiors

Total

1,1

0,6

1,3

1,0

Carnet de biblioteca

59,7

66,8

66,3

65,1

Activitats i camps d’estiu

18,8

22,7

28,1

24,4

Casal de joves

12,4

16,4

18,7

16,6

Centre cívic

19,9

21,1

20,9

20,8

Carnet Jove

56,4

63,9

68,9

65,0

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Taula 1.10. Usuaris del carnet de biblioteca segons nivell i situació d’estudis, per moment
d’ús. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Moment d’ús
Estudis acabats

Obligatoris

Secundaris

Superiors

Situació d’estudis

En algun moment

Actualment o
el darrer any

No estudiant

39,4

17,8

Estudiant

76,0

48,6

No estudiant

57,8

26,4

Estudiant

78,8

48,4

No estudiant

70,5

34,4

74,0

48,4

64,2

35,4

Estudiant

Total
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

1.4.4. Relació amb altres variables
També es poden aprofitar algunes preguntes de l’enquesta per explorar possibles lligams
entre els components d’oci i cultura que s’han obtingut amb l’anàlisi factorial i diferents
variables lligades als estudis i a la feina, a la posició socioeconòmica, a la satisfacció amb
la pròpia vida i a la transgressió. Aquesta exploració mostra que, en contra de l’associació negativa que es tendeix a fer entre algunes activitats, com sortir o consumir molt oci
multimèdia i tenir un bon rendiment als estudis, o mantenir una situació “equilibrada”, en
general el que s’observa és que una alta activitat en qualsevol component tendeix a anar
associada a un millor encaix en els estudis i a una millor satisfacció amb la vida. I també
a un consum superior d’alcohol. Es corrobora així el fet, que ja s’havia comentat, que una
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alta activitat en un eix tendeix a anar lligada a una alta activitat en d’altres, i que només en
casos molt concrets són excloents.
——Estudis i feina. S’han analitzat les variables de valoració dels estudis (que és positiva per
a la immensa majoria de joves: només un 15,9% en tenen una valoració lleugerament o
clarament negativa), notes que es treien a secundària (un 20,7% diuen que són o eren
bones; un 43,4%, més aviat bones; un 28,4%, regulars, i la resta, més aviat dolentes,
el 6,3%, o dolentes, l’1,2%), percepció sobre si els pares/mares estaven pendents dels
seus estudis (només un 4% diu que gens, i un 16,4% diu que poc), si era una bona idea
deixar d’estudiar per posar-se a treballar (només diuen que “sí” o “probablement sí”
un 7,7%, i un 37,6% diuen que “depèn”, que són els que varien quan hi ha diferències
rellevants), o edat en la qual la feina va ser per primera vegada l’activitat principal i també
en la qual es va viure per primera vegada dels propis ingressos, a més de les hores que
es treballa a la setmana.
L’anàlisi d’aquestes variables aporta alguns resultats interessants, com ara que una activitat molt alta en l’activitat de sortir o de fer exercici va lligada, no a unes notes baixes,
o a una valoració baixa dels estudis, sinó al contrari: té una relació positiva sobretot
amb una activitat alta en cultura legítima, però també amb l’ús d’internet per a consum
d’informació, exercici i sortir. Sí que hi ha una relació inversa, en canvi, entre la bona
valoració dels estudis i les bones notes i la puntuació en el component videojoc.
——Posició socioeconòmica. S’han explorat les variables de classe social subjectiva (autopercebuda) de la família d’origen (un 1,9% dels entrevistats diu que és de classe alta;
un 34,8%, mitjana-alta; un 52%, mitjana-baixa, i un 11,3%, baixa) i també la titularitat
del centre on es va estudiar a la primària (un 60% de joves van estudiar a la pública, un
27,1% a la concertada i un 10,1% a la privada).
On aquestes variables evidencien més diferències és en l’esperable de cultura legítima,
i també en el sortir i en els components d’internet social majoritari i consum d’informació. En tots ells, els joves que van estudiar la primària a l’escola pública i els que es
consideren de classe baixa puntuen més baix. En la resta de components no es veuen
diferències rellevants.
——Satisfacció amb la pròpia vida. Aquí s’agrupen les variables sobre si s’han sentit
tristos o angoixats els darrers dos anys degut a dificultats econòmiques (44,4% dels
enquestats), si se senten ansiosos o deprimits (el 3,4% molt, el 12,7% moderadament i
el 26,2% lleument) i si estan satisfets amb la pròpia vida (en una puntuació del 0 al 10,
el 89,9% se situa per sobre del 5).
Aquestes variables mostren que una alta activitat en la majoria de components tendeix
a associar-se a una satisfacció més elevada (a menys angoixa i ansietat i a una satisfacció més elevada amb la pròpia vida). És així amb els components de sortir, exercici,
majoritari, legítim, i a internet, tot i que no de manera clara en algunes de les variables,
amb el social majoritari, consum d’informació i multimèdia. En l’únic cas on sembla
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detectar-se una relació inversa és en el component de videojocs, i la relació és neutra
en l’escolar.
——Transgressió. Finalment, s’han analitzat les variables associades al consum de drogues
(tabac, porros, cocaïna, alcohol —cinc begudes o més— i altres). En aquest cas, també
trobem un lligam positiu entre puntuar alt a la majoria de components (en el d’exercici no
és així) i un consum d’alcohol més elevat, particularment accentuat, com és d’esperar,
en el cas de sortir.

1.4.5. Posició social de la família d’origen
Més amunt s’ha vist com la influència de la família d’origen, en termes per exemple de nivell
d’estudis —l’indicador indirecte que s’ha triat per conèixer la posició socioeconòmica de
la família— o país de naixement dels progenitors, semblava molt poc activa a l’hora d’explicar les diferències en les pràctiques d’oci i cultura dels joves catalans. Com que aquest
resultat va en contra del que generalment ha mostrat la recerca en joves i cultura, val la
pena aturar-se un moment a interrogar l’enquesta amb més detall.
En el cas del nivell d’estudis dels progenitors, en primer lloc és important posar en context aquesta variable, ja que és un moment de canvi històric important, en el sentit que
els pares i mares dels joves d’aquesta enquesta van néixer majoritàriament entre els anys
1950 i 1982, període en el qual hi va haver un eixamplament molt accentuat de l’accés
a l’educació. Durant aquests anys, a Catalunya primer es va universalitzar definitivament
l’educació primària i es va erradicar l’analfabetisme entre els joves, i després, a partir de
la LOGSE, aprovada l’any 1990 es va universalitzar, en fer-se veritablement obligatòria,
l’educació secundària. També a partir dels anys cinquanta va augmentar exponencialment
l’accés a la universitat (l’alumnat universitari a Catalunya, que no arribava a 7.000 persones
l’any 1950, va passar a ser 12.000 l’any 1960, i d’aquí a quasi 54.000 l’any 1974 i a més de
207.000 l’any 2015).4 Per això no pot sorprendre que, com destaquen Ariño i Llopis (2016),
la xifra dels que o bé no saben llegir o escriure o bé no tenen estudis baixi des de quasi
el 33% entre la població més gran de 65 anys al 4,5% entre els que tenen entre 25 i 64
anys (dades del cens del 2011). També en l’altre extrem, la xifra dels que tenen estudis de
tercer grau, destaca que, mentre que l’any 2011 un 7,4% de les persones majors de 65
anys n’havien cursat, aquesta xifra pujava fins al 25,6% entre la població de 25 a 64 anys.
Aquestes diferències també s’observen si es comparen l’EJC12 i l’EJC17, fetes amb cinc
anys de diferència: mentre que en la primera els joves amb com a mínim un pare amb estudis universitaris eren el 32,5%, en la segona, cinc anys després, havien pujat fins al 45,5%.
També és important destacar que, entre els joves amb progenitors que tenien ocupacions
elementals, el percentatge dels que com a mínim un d’ells tenia estudis universitaris havia
passat d’un 8,6% el 2012 a un 20,3% el 2017. S’observa, en definitiva, que en el conjunt
de la població ha pujat molt el nivell d’estudis i les diferències s’han modificat: el significat
social de tenir estudis secundaris, i també d’haver anat a la universitat, és un altre.

4

Les dades fins a l’any 1974 són extretes de Colomer (1978: 139; no incorporen les escoles tècniques que després conformarien
la Universitat Politècnica de Catalunya), i les del 2015, de l’Idescat (sense incloure els alumnes de màster, postgrau i doctorat).
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En segon lloc, si s’analitza com els estudis dels progenitors van lligats, no al component que
aglutina tots els ítems de cultura legítima, sinó a cada activitat en concret que la compon,
i es compara amb com ho feia el 2012 (taula 1.11), es veu com, segons les dades de l’enquesta, durant aquests cinc anys les diferències han disminuït en tots els casos menys en el
d’assistir a actes polítics. Són diferències, a més, similars a les que s’observen en gran part
de la resta d’activitats (en algun cas, això sí, una diferència inversa, com passa el 2017 amb
assistir a actes religiosos, anar a comprar o veure la televisió). Aquestes dades, per tant,
semblarien corroborar que ara és un moment en què fer o no fer les diverses activitats té
menys a veure amb la posició socioeconòmica de la família i més amb la pròpia trajectòria.
Taula 1.11. Activitats d’oci realitzades “molt” o “força” sovint segons si algun dels
progenitors té estudis universitaris o no. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017.
Percentatge
2012
Variable

2017

Evolució
diferència

No
univ.

Univ.

Dif.

No
univ.

Univ.

Dif.

Anar al teatre

6,4

10,9

4,5

6,9

8,4

1,5

–3

Anar a espectacles de dansa, òpera o música clàssica

3,7

7,1

3,4

6,5

6,1

–0,4

–3,8

Anar a exposicions o museus
(excloses les visites per
estudis)

9,3

16,0

6,7

9,0

12,4

3,3

–3,4

Assistir a actes polítics i
reivindicatius

2,6

5,1

2,5

3,3

7,6

4,3

+1,8

Variables del component
cultura legítima

Anar a concerts

17,6

26,3

8,7

15,9

19,5

3,7

–5,1

Llegir llibres (exclosos els
d’estudi)

39,3

51,1

11,7

37,2

43,5

6,3

–5,4

Llegir el diari en paper

38,4

38,6

0,2

17,4

17,3

–0,1

s’inverteix

Viatjar fora de Catalunya amb
amics o la parella

26,3

34,6

8,3

28,0

31,9

3,9

–4,4

Anar al cinema

25,2

32,7

7,5

31,0

32,4

1,4

–6,1

Assistir a actes religiosos

11,1

6,2

–4,9

7,9

5,7

–2,2

–2,7

Estar amb amics al carrer o
la plaça

53,0

60,2

7,3

44,3

49,5

5,2

–2,1

Anar a la discoteca

16,8

19,8

3,0

15,0

18,0

3,0

igual

Estudiar

34,3

50,1

15,9

41,8

54,0

12,2

–3,7

Fer esport o exercici

51,0

61,2

10,2

56,1

63,5

7,4

–2,9

Resta de variables
de pràctiques d’oci i cultura
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2012

2017

No
univ.

Univ.

Dif.

No
univ.

Univ.

Dif.

Evolució
diferència

Anar a comprar excepte productes de primera necessitat

49,8

41,0

–8,8

36,3

33,0

–3,4

–5,4

Fer excursions

37,8

42,5

4,7

35,8

38,4

2,5

–2,1

Jugar amb videoconsoles,
jocs d’ordinador...

24,2

21,8

–2,4

21,1

25,1

4,0

s’inverteix

Passejar

78,6

73,6

–5,0

71,8

72,2

0,4

s’inverteix

Quedar amb amics

80,2

86,0

5,8

67,4

77,1

9,8

+4,0

Sortir de nit

32,5

43,6

11,1

25,8

35,7

9,8

–1,3

Veure la televisió (la programació dels canals)

60,9

49,8

–11,0

49,5

42,6

–6,9

–4,2

Comprar o vendre productes

25,3

—

26,1

—

—

Conèixer gent

18,2

—

19,3

39,7

—

9,6

Variable

Variables de la pregunta
sobre activitat a internet

Descarregar jocs

6,8

—
44,4

—

—

Descarregar música

39,6

—

46,6

—

—

Descarregar pel·lícules
d’internet

26,6

—

31,9

—

—

Descarregar software

18,2

17,2

–1

21,8

20,8

–1

igual

Escoltar la ràdio o veure la TV

36,3

45,2

8,9

41,2

42,8

1,6

–7,3

Jugar a jocs en línia

17,6

20,5

2,9

16,5

21,1

4,6

+1,8

Llegir blogs o pàgines web

55,7

53,7

–2,0

66,7

56,0

–10,7

+8,7

Llegir el diari

38,6

35,4

–3,2

46,4

42,0

–4,4

+1,2

Utilitzar el correu electrònic

49,7

70,6

21

60,7

79,2

18,5

–2,5

Utilitzar les xarxes socials

62,7

72,7

10,1

71,4

77,6

6,3

–3,8

Xatejar

50,1

85,8

35,6

58,4

86,8

28,4

–7,3

Veure vídeos (Youtube,
Vimeo...)

70,4

75,6

—

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

Si en lloc de mirar el nivell d’estudis es mira el lloc de naixement dels progenitors, cal
advertir, en primer lloc, que aquesta variable barreja el que socialment s’etiqueta com a
“immigració”, és a dir, els estrangers per raons econòmiques que treballen als sectors
baixos de l’estructura ocupacional, amb els estrangers en posicions socials consolidades,
la qual cosa dificulta trobar pautes clares en els resultats. Entre els joves que tenen els
dos progenitors nascuts a l’estranger, per exemple, prop de la meitat (43,7%) tenen com
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a mínim un dels dos progenitors amb estudis superiors, i només en un de cada quatre
casos (23,7%) tots dos tenen estudis primaris o menys. Hi ha una gran diversitat de nivells
educatius, també entre la immigració econòmica en posicions baixes a l’estructura ocupacional. Ara bé, la manca de lligam entre aquesta variable i els diferents components que
s’han observat tant en l’anàlisi de regressió com en les correlacions directes, a l’apartat
anterior, no s’explica només per aquesta diversitat de nivells d’estudis, ja que si s’analitzen
les diferències a l’hora de fer activitats concretes (per exemple, les de cultura legítima) entre aquells que tenen el mateix nivell d’estudis de les diferents procedències (taula A1.4 a
l’annex), es veu que tampoc així apareix una diferència clara entre el fet de tenir progenitors
nascuts a l’estranger i les pràctiques d’oci i consum cultural.
Com passava en el cas dels estudis dels progenitors, si es compara com han evolucionat
les diferències entre el 2012 i el 2017 (taula 1.12), també es veu que durant aquests cinc anys
s’han reduït significativament, i en alguns casos fins i tot s’han invertit (anar a espectacles
de dansa, òpera i música clàssica, anar a exposicions o museus o llegir llibres, per exemple). Caldria veure si aquest canvi tan marcat en les activitats d’oci i cultura de la població
estrangera es deu a un canvi en la seva composició social (per exemple, que els sectors
més descapitalitzats hagin retornat més als seus països d’origen com a conseqüència de la
crisi econòmica), a l’assentament i mimetisme amb els fills i filles dels nascuts a Catalunya
i la resta de l’Estat, o a una qüestió metodològica en la mostra de l’enquesta (una dificultat
superior per accedir als fills i filles de les persones nascudes fora de l’Estat de famílies
més descapitalitzades).
Taula 1.12. Activitats d’oci realitzades “molt” o “força” sovint segons lloc de naixement
dels progenitors. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017. Percentatge
2012
Variable

Com a
mínim un
a Cat. o
a la resta
de l’Estat

2017

Tots dos a
l’estranger

Dif.

Com a
mínim un
a Cat. o
a la resta
de l’Estat

Tots dos a
l’estranger

Dif.

Evolució
diferència

Variables del component
cultura legítima
Anar al teatre

9,8

2,2

–7,5

7,5

5,5

–2,0

–5,5

Anar a espectacles
de dansa, òpera o
música clàssica

5,6

2,3

–3,2

6,0

6,2

0,2

s’inverteix

12,1

8,8

–3,4

9,6

10,6

1,0

s’inverteix

3,1

4,5

1,4

5,6

3,5

–2,1

s’inverteix

23,6

11,2

–12,4

18,5

10,7

–7,8

–4,6

Anar a exposicions o
museus (excloses les
visites per estudis)
Assistir a actes
polítics (el 2017 “i
reivindicatius”)
Anar a concerts (el
2007 “de música
moderna”)
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2012

2017

Com a
mínim un
a Cat. o
a la resta
de l’Estat

Tots dos a
l’estranger

Dif.

Com a
mínim un
a Cat. o
a la resta
de l’Estat

Tots dos a
l’estranger

Llegir llibres (exclosos
els d’estudi)

44,5

39,2

–5,3

38,4

39,4

1,0

s’inverteix

Llegir el diari en
paper

38,7

37,8

–0,9

16,3

18,9

2,6

s’inverteix

Viatjar fora de Catalunya amb amics o la
parella

31,8

21,3

–10,5

29,7

25,4

–4,3

–6,3

Anar al cinema

30,2

21,5

–8,8

30,8

29,9

–0,9

–7,9

1,7

29,3

27,6

3,6

16,2

12,6

–14,9

Estar amb amics al
carrer o la plaça

54,6

57,8

3,2

49,0

37,0

–12,0

s’inverteix

Anar a la discoteca

21,6

7,9

–13,7

17,2

11,2

–6,0

–7,7

Estudiar

41,4

31,9

–9,5

46,7

43,3

–3,4

–6,1

Fer esport o exercici

56,0

49,6

–6,4

58,6

55,6

–3,0

–3,4

Anar a comprar
(el 2017 “excepte
productes de primera
necessitat”)

44,5

54,0

9,4

33,2

40,2

7,0

–2,5

Fer excursions

45,4

22,4

–23,0

37,9

31,7

–6,2

–16,8
s’inverteix

Variable

Dif.

Evolució
diferència

Resta de variables de
pràctiques d’oci i cultura
Assistir a actes
religiosos

Jugar amb videoconsoles, jocs d’ordinador...

23,6

24,0

0,4

25,6

17,4

–8,2

Passejar

76,3

78,0

1,7

71,0

72,8

1,9

Quedar amb amics

54,6

57,8

3,2

74,2

60,5

–13,8

s’inverteix

Sortir de nit

42,1

20,0

–22,2

31,9

22,2

–9,7

–12,4

Veure la televisió (el
2017 “la programació
dels canals”)

52,2

71,2

19,1

45,8

49,1

3,3

–15,7

Comprar o vendre
productes

—

—

26,3

19,6

—

—

Conèixer gent

—

—

17,0

21,2

—

—

Descarregar jocs

7,7

7,3

–0,4

43,4

38,6

–4,8

+0,2

Variables de la pregunta
sobre activitat a internet

Descarregar música
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—
42,1

37,8

–4,3

—

2012
Variable

Com a
mínim un
a Cat. o
a la resta
de l’Estat

2017

Tots dos a
l’estranger

Dif.

Com a
mínim un
a Cat. o
a la resta
de l’Estat

Tots dos a
l’estranger

Dif.

Evolució
diferència

Descarregar pel·
lícules d’internet

31,0

21,5

–9,5

Descarregar software

22,6

11,9

–10,7

19,6

15,5

–4,1

–6,5

Escoltar la ràdio o
veure la TV

39,2

34,3

–4,9

43,8

43,2

–0,6

–4,3

Jugar a jocs en línia

19,2

12,9

–6,3

23,7

14,1

–9,6

+3,4

Llegir blogs o pàgines web

61,5

51,4

–10,1

54,4

50,7

–3,6

–6,5

Llegir el diari

43,0

34,6

–8,4

36,6

34,9

–1,7

–6,7

Utilitzar el correu
electrònic (el 2007
“per motius d’oci”)

55,3

46,4

–9,0

74,7

64,7

–10,0

+1,0

Utilitzar les xarxes
socials (els exemples
canvien)

68,2

59,3

–8,9

74,9

71,0

–3,9

–5,0

Xatejar (el 2017
“Whatsapp, Messenger, etc.”)

53,7

50,1

–3,7

85,9

83,9

–2,0

–1,7

Veure vídeos (Youtube, Vimeo...)

—

74,0

68,9

–5,2

—

—

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

Tant en el cas del nivell d’estudis com en el del lloc de naixement dels progenitors, en tot
cas, s’identifiquen uns canvis en relació amb l’enquesta del 2012 que conviden a plantejar-se preguntes. Molt probablement aquests resultats serien molt diferents si l’enquesta,
a més d’aquest indicador genèric sobre activitats d’oci i cultura, i a internet, que recull la
freqüència autopercebuda amb què es fa cada activitat proposada ( “molt”, “força”, “poc”
i “gens”), recollís dades més concretes tant sobre la freqüència com sobre el tipus de
consum dintre de cada categoria (els tipus de continguts, els gèneres, per tal d’identificar
aquells “marcadors” de diferenciació, de distinció, d’estigmatització, etc.). Això no obstant,
el canvi és rellevant i sembla apuntar —caldrà veure si es confirma en properes edicions de
l’enquesta— a una indiferenciació més alta en el tipus d’activitats. La hipòtesi plantejada és
que això no és el resultat d’un desdibuixament de la diferenciació social en les pràctiques
d’oci i cultura, sinó del fet que passen a centrar-se amb més força no en les pràctiques
sinó en la forma concreta que prenen les pràctiques.
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1.4.6. Privatització i crisi
Un darrer aspecte rellevant que s’havia comentat i en el qual caldria aprofundir és el de la
possible “privatització”. S’havia vist, en la comparació entre la freqüència declarada amb
què es fan les diverses activitats el 2012 i el 2017, que es corroborava el canvi en l’ecologia
de les pràctiques d’oci i cultura en la direcció d’una davallada d’activitats fora de casa i un
augment d’activitats que, en gran part, es feien a casa. No es pot dir, amb les dades disponibles, l’abast i significació d’aquesta tendència, ni tampoc és fàcil aventurar fins a quin
punt aquesta disminució d’activitats d’oci fora de casa té a veure amb la crisi econòmica,
com apunten López-Sintas et al. (2012) o Ariño i Llop (2016), o amb un procés privatitzador
més general, lligat, o no, a la irrupció de les tecnologies digitals de comunicació.
En favor de la tesi de l’impacte de la crisi econòmica, López-Sintas et al. argumenten (2012:
67) la disminució de les activitats més costoses, com anar al cinema, anar al teatre, viatjar
fora de Catalunya amb amistats o la parella i anar a comprar. Les dues darreres havien
augmentat entre el 2002 i el 2007 per, a partir d’aquell moment, que coincideix amb l’inici de
la gran crisi econòmica, disminuir significativament. També destaquen que, a partir de les
seves dades, l’impacte de la crisi es fa notar molt especialment entre els joves adults (d’entre 25 i 34 anys).5 Ariño i Llop, per la seva banda, destacaven que l’any 2014 el 59% dels
joves declarava haver reduït la seva despesa en consums culturals (2016: 24) i que, mentre
que l’any 2006 la baixa participació en activitats culturals que requereixen desplaçament,
pagament d’entrades i altres costos s’explicava per part dels protagonistes, sobretot, en
termes de manca d’interès i falta de temps, l’any 2014 la raó més esmentada era el preu.
Per mirar de tenir més pistes sobre el grau en què les mancances econòmiques, lligades
o no a la crisi, són un element important, a la taula 1.13 es presenta com els ingressos
individuals es relacionen amb les activitats de sociabilitat fora de casa que tendeixen a
implicar una despesa rellevant i, també, amb aquelles en què no necessàriament és així
(en aquestes hem inclòs la variable “quedar amb els amics”, que probablement inclou molt
més que la resta tots dos tipus de situacions). Així, s’ha analitzat el grup de joves adults, el
grup que segons l’estudi de López-Sintas et al. (2012) més evidenciava l’impacte de la crisi,
però no en termes d’edat sinó centrant-se en els joves que ja no estudien. I dintre d’aquests,
s’ha diferenciat entre els que tenen estudis secundaris o universitaris, per aïllar també la
influència d’aquesta variable, que s’ha vist que és important i està desigualment repartida.
El que s’hi veu, amb totes les precaucions amb què s’ha de prendre una taula merament
descriptiva d’una relació directa (com totes les d’aquest apartat) i on, per tant, no es controla la influència de la resta de variables estructurals, és que formar part dels dos quartils
baixos o dels dos quartils alts d’ingressos6 podria tenir una relació amb algunes de les
pràctiques (anar a comprar la que més) i gens o pràcticament gens amb d’altres (anar al
cinema, per exemple). En tot cas, es veu que quan apareix una possible relació no sempre
és de manera ni homogènia ni clara, ja que les diferències canvien sovint segons si mirem
5

No queda clar, això no obstant, fins a quin punt aquest lligam no és una relació espúria pel fet que en aquest grup d’edat hi ha
molts més joves amb fills, un grup que va associat a una baixada molt marcada en les pràctiques d’oci i cultura que requereixen
despesa recollides per l’enquesta.

6

S’han triat els ingressos individuals només dels joves que no estudien perquè els dels que sí que ho fan se situen molt més que
la resta en el quartil més baix d’ingressos individuals.
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els joves amb estudis secundaris o amb estudis universitaris (com passa amb anar al
teatre o amb viatjar fora de Catalunya amb els amics i la parella). No sembla fàcil, doncs,
identificar una pauta clara, i per tant caldria entendre els canvis en l’ecologia de pràctiques
d’oci i culturals com el resultat de diferents vectors, en què la disponibilitat econòmica seria
només un dels elements a tenir en compte.
Taula 1.13. Activitats socials amb o sense despesa realitzades “molt” o “força” sovint
segons el quartil d’ingressos individuals, per nivell d’estudis. Joves de 15 a 34 anys que no
estudien. Catalunya, 2017. Percentatge
Nivell d’estudis
Secundaris
Activitat

Quartils més
baixos
d’ingressos

Universitaris

Quartils més alts
d’ingressos

Quartils més
baixos
d’ingressos

Quartils més alts
d’ingressos

7,7

6,5

3,9

12,5

Anar a espectacles de
dansa, òpera o música
clàssica

12,1

2,2

6,6

9,4

Anar a concerts

11,5

13,3

21,3

24,4

Viatjar fora de Catalunya
amb els amics o la
parella

27,0

30,4

30,2

55,3

Anar al cinema

30,4

31,4

28,5

31,4

Anar a la discoteca

13,2

11,1

16,4

12,2

Anar a comprar excepte
productes de primera
necessitat

33,9

42,2

27,3

40,5

Sortir de nit

17,9

21,2

31,5

33,7

Passejar

66,6

73,2

73,6

80,5

Quedar amb amics

59,6

67,8

70,6

79,7

Estar amb amics al
carrer o la plaça

41,3

40,0

45,5

41,9

Activitats socials amb
probable despesa
Anar al teatre

Activitats socials que no
impliquen necessàriament
despesa

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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1.5. Conclusions
El capítol començava plantejant un marc d’anàlisi que, malgrat advertir el caràcter parcial
de les dades relatives a les pràctiques d’oci i culturals, intentava aportar llum sobre 1) les
tendències observades en relació amb l’EJC de 2012; 2) les diferències internes, entre els
joves, d’aquestes pràctiques d’oci i culturals, i 3) l’impacte que fenòmens com les migracions, el nivell educatiu o el context de crisi poden tenir en les formes de consum cultural.
Amb les dades disponibles, aquests són elements difícils de discernir els uns dels altres,
però l’anàlisi que s’ha fet sí que permet aportar alguns elements d’interpretació interessants,
si bé més en forma de preguntes que no pas de respostes concloents. S’agrupen en dos
apartats: les relatives a l’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals i les relatives a la seva
articulació amb les estructures socials.

1.5.1. Ecologia de les pràctiques d’oci i culturals
L’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals està sempre en transformació. I en l’actualitat
és una obvietat dir que no només internet i la tecnologia digital, sinó també les noves
formes de socialitat, estan modificant com la gent es mou per l’espai, com s’organitza i
com passa el temps. A partir de l’anàlisi de l’enquesta han emergit quatre preguntes a
resseguir en el futur.
a) La cultura legítima disminueix? En primer lloc, s’observa que una forma de consum cultural molt estable, el consum de cultura legítima, dona alguns símptomes de disminuir
lleugerament. Si això fos una tendència amb més recorregut es plantejaria un escenari
molt rellevant, ja que es donaria la paradoxa que les generacions més educades de la
història de Catalunya serien les que menys pràctiques d’oci i cultura legítima mostrarien.
Les dades, però, són poc clares en aquest sentit, ja que la disminució no és ni molt
menys homogènia, ni entre les diferents pràctiques ni entre els diferents grups d’edat
de joves. També és possible, a més, que les diferències tinguin a veure amb aspectes
metodològics, ja que la mostra de l’EJC del 2012 sobrerepresentava els joves de classe
mitjana, amb més inclinació a la cultura legítima.
b) Es consolida internet? Si bé internet sens dubte genera una ecologia comunicativa inestable, en tant que sotmesa a novetats i transformacions constants, sí que s’observa
una consolidació i també un inici de saturació de pràctiques molt noves que han transformat la manera d’estar junts (de comunicar-nos), com ara les xarxes socials i l’accés
i distribució de continguts (diaris, música, etc.). Es parla de consolidació i saturació
perquè l’augment sostingut de l’ús d’internet per oci, que ha implicat una pèrdua de
pes de mitjans tradicionals com la premsa i la televisió per canals, també ha començat
a veure com algunes de les seves pràctiques són parcialment substituïdes per d’altres
de més noves. Així, si bé entre el conjunt de les persones joves la majoria d’usos d’oci
d’internet han crescut, alguns han disminuït significativament, com llegir el diari per
internet o llegir blogs i pàgines web. I encara d’altres s’han estancat o han disminuït
lleugerament, com descarregar programari, pel·lícules, música i jocs. Si s’analitza la
franja d’edat que més ràpidament s’apropia de les novetats d’internet, la dels més joves,
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les pràctiques en declivi ho són de manera més accentuada (descarregar pel·lícules,
música, jocs o programari, o llegir blogs o pàgines web), i altres pràctiques minven (com
utilitzar les xarxes socials). Com en la resta de pràctiques d’oci i cultura, en tot cas, el
límit de l’anàlisi que hem fet rau en la impossibilitat de distingir en cada tipus d’ús tant
els diferents continguts com les diverses disposicions (més irònica, més distreta, més
instrumental) davant d’aquests continguts.
c) Se surt menys? L’anàlisi comparativa amb l’EJC de 2012 indica que hi ha hagut una
disminució significativa de les pràctiques de socialitat juvenil clàssiques associades al
fet de sortir, i no només les que poden anar associades al poder adquisitiu, com sortir
de nit, anar a la discoteca i anar a concerts, o també anar a comprar, sinó també les
que tradicionalment no han anat (necessàriament) associades a cap tipus de consum,
com quedar amb els amics, passejar i estar amb els amics al carrer o a la plaça. Caldrà
veure en les properes onades si aquesta tendència té més recorregut i si va associada a
formes emergents d’oci, sigui en relació amb la “privatització” i la irrupció de l’oci digital,
que estructura l’oci i la socialitat de maneres diferents, o a noves formes d’entendre el
procés de fer-se gran.
d) Es dona diferenciació i omnivorisme en l’oci i la cultura? Mitjançant una anàlisi factorial
que ha analitzat les tendències d’agrupació en la pregunta d’oci i cultura, s’han identificat
sis components que, conjuntament, expliquen el 61,2% de la variància: sortir, exercici,
videojocs, majoritari, escolar, social majoritari i consum d’informació. L’anàlisi factorial
de la pregunta d’oci digital ha identificat tres components que conjuntament expliquen
el 55,6% de la variància: social majoritari, consum d’informació i multimèdia. En relacionar aquests components entre ells, s’ha vist que aquests diferents patrons no ens
parlen en general de tipus de joves diferenciats, ja que la tendència a fer habitualment
pràctiques d’oci d’un tipus no només no va en detriment de fer-ne d’un altre, sinó que
fins i tot tendeix a anar lligada a fer-ne d’altres. És a dir, que no es parla de pràctiques
excloents entre elles. Això no permet dir que s’està davant formes omnívores d’oci i cultura, ja que el més important per entrar en aquesta discussió és poder distingir aquells
elements, dintre de cada tipus de pràctiques d’oci i culturals (dintre de mirar la televisió,
dintre d’anar al cinema, dintre de passejar), que marquen les fronteres del gust (distingit,
barroer, etc.), i aquesta és una informació que no ofereix l’enquesta.

1.5.2. L’articulació amb les estructures socials
La segona gran àrea d’anàlisi de les pàgines precedents és el lligam entre aquesta ecologia
de pràctiques d’oci i cultura i les estructures socials. Hem analitzat les correlacions directes entre els components de l’anàlisi factorial i les variables estructurals triades, que han
sigut edat, nivell d’estudis, activitat principal objectiva dels entrevistats, sexe, situació de
convivència, variables amb poca influència, grandària del municipi, lloc de naixement dels
progenitors, nivell d’estudis dels progenitors, llengua a la llar d’origen i, finalment, llengua
habitual. Tot seguit, s’ha fet una anàlisi de regressió múltiple per veure quina és la influència
neta de cada variable. En aquest cas, les preguntes que recullen el més significatiu de
l’anàlisi són aquestes:
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a) Com canvia l’articulació entre transició i pràctiques d’oci i consum? De la mateixa manera que s’ha comentat que l’ecologia de les pràctiques d’oci i cultura està en contínua
transformació, també passa el mateix amb la seva articulació amb el procés de fer-se
gran. L’anàlisi mostra clarament com, a banda del sexe, les variables que més pes tenen
en les diferències són l’edat, el nivell i la situació d’estudis dels joves, l’activitat principal
dels entrevistats i la situació de convivència. La pregunta és com es modificaran aquestes articulacions els anys vinents. Com ja s’ha comentat, per exemple, les variacions en
les formes de cultura legítima estan canviant en direccions diferents segons els grups
d’edat o les formes d’oci a internet. Resseguir aquestes evolucions diferencials ens
ajudarà a entendre com les pràctiques d’oci i cultura pauten i estructuren d’una o altra
manera el pas per la joventut.
b) El nivell socioeconòmic de la família d’origen no té cap influència? Sorprenentment,
ni en les correlacions directes ni sobretot en l’anàlisi de regressió les variables més
lligades a l’origen social dels progenitors ha mostrat tenir un pes remarcable. Ni el nivell
d’estudis del pare o la mare ni el lloc de naixement ni la llengua d’origen han mostrat
tenir una incidència clara, la qual cosa representa una diferència en relació amb anàlisis anteriors (Miret et al., 2008; López-Sintas et al., 2012), molt especialment en relació
amb el component de cultura legítima. Això podria voler dir que hi ha un canvi en la
manera d’articular la posició social i les pràctiques d’oci i cultura, potser lligat al fet que
el nivell educatiu dels progenitors està augmentant molt ràpidament, però la hipòtesi
del capítol apunta que el canvi no implicarà una dissolució de les diferències segons
el nivell socioeconòmic, sinó que les farà més subtils, lligades no pas al fet de fer o no
una activitat, sinó al tipus de contingut dintre d’aquestes. És a dir, que les diferències
es mantenen però no tant en la distinció entre fer o no fer un tipus d’activitat, sinó en el
contingut concret dintre d’aquesta activitat (quin tipus de programa de televisió, d’obra
de teatre, de gènere musical, de llibre llegit, etc.) i la manera de viure la pràctica (de
manera més distreta, més social, més lúdica, més distanciada, més distingida, més
irònica, etc.). Les anàlisis concretes del darrer apartat, per exemple, en relació amb les
aficions declarades, semblen apuntar en aquesta direcció.
Tots aquests interrogants plantejats per les observacions i troballes de l’anàlisi que s’han
proposat interpel·len a resseguir, els anys vinents, tant les futures edicions de l’enquesta
com recerques més orientades a aquest àmbit de la realitat juvenil, tant quantitatives com
qualitatives. Només així s’aconseguirà entendre la realitat dinàmica de les pràctiques d’oci
i cultura.
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2. Salut
Una aproximació a l’estat i els hàbits de salut de la joventut i als factors
que la determinen
Mireia Utzet Sadurní i Sergio Salas Nicás

2.1. Introducció
2.1.1. Salut i joves
La salut és un concepte difícil de definir. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix
la salut com “l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència
de malaltia” (WHO, 1948). És a dir, la salut implica que totes les necessitats fonamentals
de la persona estiguin cobertes. La salut és un estat dinàmic entre el benestar i la malaltia, fruit de comportaments i factors tant individuals com grupals, amb una influència
determinant de les estructures socioeconòmiques, polítiques i culturals. Cada etapa de
la vida té unes característiques pròpies pel que fa a la salut i la malaltia (Gofin i Gofin,
2012); per exemple, l’adolescència i la joventut es caracteritzen per uns millors indicadors
de salut, un menor consum de medicaments i un menor ús dels serveis sanitaris. Ara bé,
la joventut és l’etapa de la vida amb més canvis personals i socials, en la qual s’entra en
contacte amb una sèrie de factors de risc i es desenvolupen hàbits i comportaments que
poden condicionar la salut futura (Espluga et al., 2010). Molts d’aquests comportaments
de risc i gran part de la mortalitat i la morbiditat juvenils són evitables amb actuacions
públiques adients.
En aquest capítol es parteix dels models teòrics dels determinants socials de la salut
proposats per Dahlgren i Whitehead (Dahlgren i Whitehead, 1991) i de les desigualtats
socials en salut aplicades a la població jove. Aquests models proposen que l’estat de
salut de la població (jove) és conseqüència de la combinació de processos i comportaments individuals i contextuals. Pel que fa als comportaments individuals es tindran en
compte els estils de vida o els comportaments de risc com ara el consum d’alcohol o de
tabac. Aspectes com la predisposició genètica i els factors constitucionals es deixaran
al marge en aquest capítol. Pel que fa als factors contextuals, d’una banda es tindrà en
compte l’estructura social on viu l’individu, que es caracteritza per uns eixos de desigualtat i dominació, com són la classe social, el gènere, l’edat i el territori (que determinen
les desigualtats socials en salut). I, de l’altra, el context socioeconòmic i polític en què
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es defineixen una sèrie de pautes i conductes “normalitzades”, basades en el model
de producció i consum de la societat occidental contemporània (Espluga et al., 2010).
Les intervencions públiques de promoció de la salut i prevenció poden produir-se en
qualsevol d’aquests àmbits.

2.1.2. Antecedents
Tradicionalment, els estudis de salut pública s’han centrat en els grups d’edat més vulnerables, els infants i la gent gran, sense mostrar gaire interès en les persones joves (Espluga
i Boso, 2012). Tot i això, en els darrers anys, degut a la preocupació social i política que
generen les conductes de risc per part dels joves, s’ha produït un augment dels estudis
per caracteritzar aquests comportaments i l’estat de salut de la població jove (tot i que
moltes vegades amb un caire moralista sobre aquests comportaments, oblidant que en
les nostres societats formen part dels processos de transició de la infantesa a l’edat adulta)
(Martínez, 2006). Malgrat tot, encara hi ha pocs estudis que abastin la població jove entre
els 15 i els 35 anys, i per això pren rellevància l’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC),
que s’ha reeditat aquest 2017.
A continuació es presenten els aspectes generals sobre la salut de la joventut catalana,
que s’intentaran matisar i contrastar en aquest capítol, i que es basen principalment en
les enquestes prèvies de l’Observatori Català de la Joventut i els estudis que se’n van
derivar (Espluga i Boso, 2012; Espluga et al., 2010; Martínez, 2006; Romaní, 2006), en
els informes de l’Observatori de Nous Consums de Drogues i en els plans de salut de
Catalunya.
La salut dels joves i dels adolescents ha millorat a Catalunya durant els últims deu anys,
tant pel que fa a la mortalitat, gràcies a la disminució de les defuncions per accidents de
trànsit, com a la reducció de les pràctiques de risc (per exemple, el consum de tabac ha
disminuït lleugerament) (Serracant i Estivill, 2017). Les principals causes de mortalitat a
Catalunya segueixen sent les causes externes, els suïcidis i accidents viaris, i els tumors.
Els estudis de Romaní i Espluga (Espluga et al., 2010; Romaní, 2006) apuntaven que hi
ha una minoria significativa de joves afectada per diverses malalties i per comportaments
de risc. L’estudi d’Espluga (Espluga i Boso, 2012) conclou que les situacions de risc no
es distribueixen de manera homogènia entre els i les joves de Catalunya, sinó que hi ha
eixos de desigualtat com el sexe (les noies presenten menys pràctiques de risc i pateixen
menys accidents, però tenen més trastorns psicosocials i presenten pitjors indicadors
de salut), l’edat, l’estatus socioeconòmic (els i les joves amb progenitors d’estatus socioeconòmic elevat tenen més comportaments de risc, però fan més ús d’anticonceptius
en les relacions sexuals i de serveis d’assessorament) o la situació d’ocupació (l’eix inactiu/actiu es presenta com a fonamental). L’estudi destaca que hi ha un sector de joves,
principalment masculí, que assumeix molts comportaments de risc en el seu model de
transició cap a l’edat adulta.
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2.1.3. Estructura del capítol
Aquest capítol té per objectiu descriure la salut de la joventut a Catalunya. Específicament, vol descriure l’estat de salut percebut (salut general, satisfacció amb la vida i
benestar mental); la salut sexual; els comportaments de risc (consum de tabac, alcohol
i drogues, i conducció sota els efectes de l’alcohol) que poden afectar-la; l’ús de programes d’assessorament en salut; la salut laboral (riscos psicosocials a la feina i accidents
i malalties laborals), i la seva relació amb una sèrie de variables sociodemogràfiques i
contextuals (taula 2.1).
Els resultats de cada subapartat, que es basen en l’explotació de la base de dades de
l’EJC17, segueixen l’esquema següent: en primer lloc, una anàlisi descriptiva univariant de
les variables d’interès a partir de taules de freqüències; en segon lloc, sempre que sigui
possible, una anàlisi comparativa amb les dades de l’EJC12, per mostrar si s’han produït
canvis durant aquests cinc anys; en tercer lloc, les variables de salut i de comportaments
de risc s’han creuat amb les variables sociodemogràfiques i contextuals per analitzar les
possibles diferències en la salut i en el comportament que aquests factors poden originar.
Tot plegat es fa a través d’anàlisis bivariades de taules de contingència amb el test de Xiquadrat de Pearson (els percentatges i la significació estadística es presenten a les taules
de l’annex), regressions logístiques per determinar l’efecte conjunt d’aquestes variables
explicatives sobre cada una de les variables multivariades de salut, i, en alguns casos,
s’ha calculat l’associació entre les variables de salut i la salut general autopercebuda i
es presenta l’odds ratio i la seva significació estadística. Finalment, s’ha fet una anàlisi de
correspondències múltiple i una anàlisi de clúster per definir una tipologia d’estat i hàbits
de salut. El procediment es descriu a l’apartat 8.

Taula 2.1. Principals variables considerades en l’anàlisi
Eixos

Variables analitzades
Sexe
Grup d’edat

Variables sociodemogràfiques

Nivell màxim d’estudis finalitzat
Llengua d’origen
Lloc de naixement
Nivell d’estudis més alt del pare o de la mare (*)

Variables contextuals

Àmbit territorial
Mida del municipi

Font: Elaboració pròpia
(*) Variable utilitzada com una aproximació a l’origen social de la persona enquestada
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2.2. Salut general, benestar mental i satisfacció amb la vida
Aquest primer subapartat té com a objectiu donar una visió general de l’estat de salut autopercebut del conjunt de la joventut catalana. D’acord amb la definició de l’OMS, la bona
salut transcendeix la mera absència de danys o de malaltia (World Health Organization,
1948). L’EJC17 ofereix tres variables clau per fer aquesta aproximació més general a l’estat
de salut: la salut general autopercebuda, el benestar mental en el moment de l’entrevista
(amb els respectius motius) i, finalment, la satisfacció amb la vida. La salut general autopercebuda és un indicador de naturalesa subjectiva però al mateix temps és un bon predictor
de la mortalitat fins als 50 anys almenys (Gumà i Cámara, 2014). La salut o benestar mental
i la satisfacció amb la vida, encara que aquesta última no és estrictament una variable de
salut, complementen aquesta visió de conjunt del benestar que es vol donar en aquest
primer apartat.

2.2.1 Salut general autopercebuda i benestar mental
Tal com es presenta a la taula 2.2, la meitat de la joventut a Catalunya té una salut general
excel·lent o molt bona (67,8%). Només un 10,6% dels joves catalans consideren que la seva
salut general és regular o dolenta, tal com es pot observar a la taula següent.

Taula 2.2. Salut general autopercebuda. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge i percentatge acumulat
Estat de salut general

%

% acumulat

Excel·lent

16,4

16,4

Molt bona

35,0

51,4

Bona

38,1

89,4

9,2

98,6

1,4

100

100

—

Regular
Dolenta
Total
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

De manera similar, quan els i les joves es refereixen al seu estat de salut en el moment de
l’entrevista, el 84% declaren que no estan ansiosos ni deprimits (57,5%) o que ho estan
només lleument (26,3%) (vegeu la taula 2.3).1 Els motius causants d’aquesta sensació
més prevalents van ser: la manca d’ingressos (25,5%), els estudis (21,9%), la manca de
temps (21%) i de feina (15,4%) i els problemes a la feina (15,6%) (taula 2.4). Tot i que els
més ansiosos són relativament pocs (3,4%), és interessant analitzar per separat els motius
1

Aquí s’utilitza el concepte de depressió de manera quasi col·loquial per referir-se a una sensació de malestar psicològic. S’ha de
diferenciar, llavors, la sensació de depressió de la depressió com a malaltia. Per mesurar el risc de depressió a les enquestes
hi ha altres instruments psicomètrics més extensos quant al nombre d’ítems que fan servir, i ni tan sols aquests serveixen per
diagnosticar el trastorn.
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del grup que va respondre que estava “molt ansiós i/o deprimit”, ja que els problemes
d’ingressos econòmics augmenten d’un 25,5% a un 36,1% i els problemes amb la família
passen d’un 5,7% a un 13,4%, mentre que la resta dels motius mantenen el pes relatiu o
en perden. Sembla, llavors, que els motius econòmics i familiars tenen molt impacte en la
salut mental dels joves.

Taula 2.3. Estat de salut mental al dia d’avui. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge i percentatge acumulat
Estat de salut mental

%

% acumulat

Ni ansiós/osa ni deprimit/ida

57,5

57,5

Lleument ansiós/osa o deprimit/ida

26,3

83,9

Moderadament ansiós/osa o deprimit/ida

12,7

96,6

Molt ansiós/osa o deprimit/ida

3,4

100

Total

100

—

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Taula 2.4. Motius adduïts com a causa de la mala salut mental (2 com a màxim) pels joves
que van contestar que se sentien ansiosos o deprimits en major o menor mesura. Joves de
15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge. Multiresposta
Motiu

Total

Molt ansiós/osa
i/o deprimit/ida

Manca d’ingressos

25,5

36,1

Estudis

21,9

9,8

Manca de temps

21,0

13,2

Una mica de tot

19,4

19,0

Manca de feina

15,4

14,3

Problemes a la feina

15,6

9,4

Salut pròpia o d’algun familiar

9,5

11,2

Altres

7,6

6,5

La relació de parella

7,0

8,7

Problemes amb la família (exclosa la parella)

5,7

13,4

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Finalment, a la taula A2.13 de l’annex en línia es mostra com la salut general i la mental
estan estretament associades entre si, de manera que a millor salut general més baix és
el risc de patir ansietat i/o depressió (OR 4,2**).
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Pel que fa a la relació de la salut general i mental amb les característiques socioeconòmiques i demogràfiques dels joves catalans, es poden destacar les següents associacions
estadísticament significatives.2 Les dones tenen pitjor salut general i mental (12,8% i 19,6%
respectivament) que els homes (8,3% i 12,7%). L’activitat principal de l’enquestat també
s’associa amb la seva salut: en el cas de la salut general, els inactius presenten els pitjors
resultats (el 21,1% d’aquests declaren que tenen mala salut), mentre que en el cas del
benestar mental són els aturats els que declaren en major mesura que estan deprimits
i/o angoixats (27,3%). El lloc de naixement només es relaciona amb la salut general en el
sentit que les persones nascudes a l’estranger tenen pitjor autopercepció de la seva salut
general (14,3%, enfront del 9,3% de les persones nascudes a Catalunya o a la resta de
l’Estat). La mala salut general s’associa també amb el nivell d’estudis primaris o obligatoris
de l’enquestat (13,1%, enfront del 5,12% dels que tenen estudis superiors) i el dels seus
pares (13,2%, enfront del 5,1% dels i les joves amb pares que tenen estudis superiors).
Les llars on només es parla castellà tenen més mala salut mental (18,3%) que les llars on
només es parla en català (13,9%). Cap de les dues mesures de salut s’associen amb l’edat,
la grandària del municipi ni amb l’àmbit territorial a nivell bivariat. Les regressions múltiples
confirmen en general aquests resultats, si bé en el cas de la salut general autopercebuda
l’edat es torna estadísticament significativa (a més edat pitjor salut), mentre que l’activitat
principal perd la seva significació (vegeu la taula A2.10 de l’annex), i en el cas de la salut
mental només el sexe femení sembla estar associat a una baixa puntuació en aquesta
variable (taula A2.11).
La comparativa amb els resultats obtinguts el 2012 no pot fer-se de manera directa, ja
que en l’enquesta anterior no es va preguntar sobre la salut general autopercebuda i la
pregunta sobre salut mental estava formulada de manera diferent. Tot i així, es pot fer
una comparació aproximada. Aquell any un 38% dels joves van respondre que mai o
gairebé mai s’havien sentit ni deprimits ni angoixats ni ansiosos durant els últims dotze
mesos, i un altre 42,8%, que s’hi havien sentit alguna vegada. Això fa un total d’un 81,6%,
que s’acostaria al 83,9% de joves que el 2017 van dir que es trobaven gens o lleument
ansiosos i/o deprimits el mateix dia que van fer l’enquesta. A l’altre extrem de l’escala
es trobarien els que l’any 2012 van respondre que durant l’últim any gairebé sempre se
sentien deprimits, angoixats o ansiosos i els que al 2017 es trobaven molt ansiosos o
deprimits, amb un 3,1% i un 3,4% respectivament. Des d’aquest punt de vista sembla que
el benestar mental de les persones joves catalanes d’entre 15 i 35 anys no hauria canviat
gaire en aquests últims cinc anys. No es pot afirmar el mateix dels motius d’aquest malestar mental, que sembla que sí que han canviat entre 2012 i 2017. Han augmentat, per
exemple, els deprimits per manca d’ingressos (d’un 19,9% a un 25,5%), i han disminuït,
per contra, els problemes amb la feina i amb la seva manca, que aquell any van ser dels
més comuns, amb un 23,3% i un 25,5% respectivament, i ara representen un 15,6% i
un 15,4%. Els motius que tenen a veure amb la salut pròpia o d’algun familiar també han
disminuït prou, passant d’un 17,2% a un 9,5%.

2

Aquesta associació estadística bivariada s’ha establert amb una confiança del 95% i amb un contrast d’independència basat en
la prova del khi-quadrat.
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2.2.2. Satisfacció amb la vida
Les escales de satisfacció amb la vida tenen com a finalitat avaluar el judici global d’un
individu respecte a la seva satisfacció vital. En alguns casos es correlacionen amb la salut
mental i es mostren predictives de comportaments futurs, com ara els intents de suïcidi
(Pavot i Diener, 2008).
El primer que s’observa d’aquesta variable és que la seva puntuació mitjana és de 7,72
en una escala que va de 0 a 10, on el 10 reflecteix la màxima satisfacció. Els nivells de
satisfacció són, doncs, relativament elevats. Tot i així, un 10,4% va respondre amb una
puntuació de 5 o menys (vegeu la taula 2.5).
La satisfacció amb la vida i la salut autopercebuda estan clarament associades entre
si, de manera que quan augmenta l’una l’altra també ho fa. S’observa el mateix patró
amb el benestar mental, de manera que les persones joves que gaudeixen d’una bona
salut mental tendeixen en major mesura a contestar que estan satisfetes amb la vida.
Les regressions (taules A2.14 i A2.15) confirmen aquests resultats (OR 6,6** i 5,3** respectivament).

Taula 2.5. Satisfacció amb la vida. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge i
percentatge acumulat
Satisfacció amb la vida

%

% acumulat

0

0,6

0,6

1

0,3

0,9

2

0,5

1,4

3

1,2

2,6

4

1,9

4,5

5

5,8

10,4

6

8,7

19,1

7

18,6

37,7

8

28,7

66,5

9

18,1

84,5

10

15,5

100

Total

100

—

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

A nivell bivariat, la satisfacció amb la vida s’associa amb l’activitat principal, de manera
que entre les persones en situació d’atur el percentatge d’insatisfacció (van contestar 7 o
menys a l’escala original de 0 a 10) arriba al 35,9%. Les segueixen les persones en situació
d’inactivitat, amb un 26,4%; les persones estudiants, amb un 19,2%, i, en darrer lloc, les
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persones ocupades, amb un 15,3%. Entre els nascuts a Catalunya i a la resta de l’Estat
hi ha menys insatisfacció (17,5%) que entre els nascuts a l’estranger (24,1%). De la mateixa
manera, s’observa una gradació (evolució paral·lela) entre nivell d’estudis i satisfacció, de
manera que a més nivell d’estudis més satisfacció amb la vida. Aquesta variable també
s’associa a l’àmbit territorial: els més satisfets es troben a les Terres de l’Ebre (amb un 13,5%
de joves insatisfets), i els més insatisfets, a les Comarques Centrals (20,7%). A diferència
del que passa amb les variables de salut general i mental, la satisfacció no s’associa amb
el sexe. La regressió múltiple confirma l’efecte de l’edat, el lloc de naixement i de l’àmbit
territorial sobre la satisfacció, però no de la resta de factors.
Pel que fa a la comparació d’aquesta variable amb les dades de l’EJC12, crida l’atenció la
similitud dels resultats trobats, ja que a l’edició anterior la mitjana va ser d’un 7,9, només
una dècima per sobre del que s’observa el 2017 (Espluga i Boso, 2012). Així doncs, es pot
concloure que cinc anys després el nivell de satisfacció es manté constant i prou elevat
entre la joventut a Catalunya.

2.3. Salut sexual
La salut sexual és una part fonamental de la salut pública i inclou, entre d’altres, prevenir embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual. A Europa durant les
darreres dècades s’han produït grans transformacions culturals en les actituds i els
comportaments relacionats amb la sexualitat i la moralitat sexual, que es fan més evidents entre la joventut. Entre altres canvis, destaca que l’edat de les primeres relacions
sexuals s’ha avançat de manera significativa i s’ha igualat entre dones i homes (Kontula,
2004). Gràcies a les millores en educació sexual, a la facilitat i l’assequibilitat en l’accés
a centres d’orientació i planificació sexual i a l’ús del preservatiu, la taxa d’embarassos
adolescents ha disminuït durant els últims vint anys (European Commission Conference
on Youth Health, 2009). Tot i això, determinants socials com l’estatus socioeconòmic
familiar encara influeixen en la salut sexual dels joves (Lailla, 2014). Pel que fa a les malalties de transmissió sexual, a Catalunya afecten sobretot els joves de menys de 25 anys
(González et al., 2017). Cal per tant, continuar conscienciant els i les joves perquè tinguin
comportaments sexuals més segurs i garantir l’accés a la detecció i el tractament de les
malalties de transmissió sexual.
Les dades de l’EJC17 mostren que el 83,9% de joves han mantingut relacions sexuals
completes (amb penetració) (taula 2.6). El rang d’edat en què van tenir relacions sexuals
completes per primera vegada oscil·la entre els 11 i els 33 anys, amb una mitjana de 17
anys (i una desviació de 2,3); un 24,7% s’havia iniciat abans dels 16 anys. Les dades de
l’EJC12 mostraven que el 96% de joves havien mantingut relacions sexuals completes
(amb penetració). Per tant, sembla que hi ha hagut una disminució important en aquest
aspecte.
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Taula 2.6. Joves que han mantingut relacions sexuals completes. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Ha mantingut relacions sexuals

%

Sí

83,9

No

16,1

Total

100,0

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

S’observa (taules des de A2.16 a A2.27 de l’annex en línia) que la proporció d’homes i de
dones que han mantingut relacions sexuals completes és molt similar. En canvi, sí que hi
ha diferències significatives per grups d’edat, de manera que el grup de 15 a 19 anys és
el que presenta una freqüència menor (46,3%). Aquesta proporció es duplica en els grups
següents (i arriba quasi al 100% en el grup de 30 a 34 anys). També hi ha diferències
segons l’activitat principal de les persones enquestades. Els estudiants són els que n’han
mantingut en menor proporció (62,8%), a molta distància de la resta de situacions, que
se situen entorn del 95%. També hi ha diferències significatives segons el nivell d’estudis
màxim finalitzat, de manera que un 68,4% dels que tenen estudis obligatoris o inferiors
han mantingut relacions sexuals completes, davant d’un 97,7% dels que tenen estudis
superiors. Aquest resultat pot ser degut a la correlació entre edat i nivell d’estudis finalitzat
(pràcticament la meitat dels que han acabat només els estudis obligatoris tenen menys de
19 anys). La proporció de joves que han mantingut relacions sexuals completes també és
més elevada entre les persones nascudes fora de l’Estat (88,3%) que entre les persones
autòctones (82,6%). Finalment, hi ha diferències significatives segons l’origen social de la
persona enquestada. D’una banda, la proporció és més elevada entre el jovent els pares
del qual tenen un nivell d’estudis primaris o inferior (88,6%) que entre els que els seus pares
tenen un nivell d’estudis superior (81,3%), i de l’altra entre els que tenen una família que
parlava en castellà o altres llengües (no català) (85,6% davant d’un 80,9%). Pel que fa a la
mida del municipi i als àmbits territorials de residència, pràcticament no hi ha diferències.
Al model plantejat a les taules A2.26 i A2.27, que utilitza com a variable dependent el fet
d’haver mantingut relacions sexuals completes respecte a no haver-ne mantingut, s’observa
que l’edat augmenta la probabilitat d’haver mantingut relacions sexuals completes. L’activitat principal de la persona enquestada també està associada amb el fet d’haver mantingut
relacions sexuals completes, de manera que treballar o estar en situació d’atur n’augmenta
la probabilitat. En canvi, ni el lloc de naixement de la persona ni la variable d’origen social (el
nivell d’estudis dels progenitors), que a l’anàlisi descriptiva presentaven diferències significatives, no són rellevants a l’hora d’explicar si s’han mantingut relacions sexuals completes.
Pel que fa a les pràctiques de risc dels joves i les joves que han mantingut relacions sexuals
(amb penetració), un 23,1% diu que ha tingut alguna relació de risc durant els últims dotze
mesos, un 72,6% afirma que no n’ha mantingut, i un 4,3% afirma que no ha mantingut
cap relació en aquest període (gràfic 2.1). És a dir, el 23,1% dels joves que han mantingut
relacions sexuals durant l’últim any han mantingut alguna relació de risc. Aquests resulEnquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2 / pàg. 59

tats no són comparables amb els de l’EJC12, ja que la pregunta sobre pràctiques de risc
estava formulada d’una manera molt diferent: enguany s’ha preguntat per les pràctiques
de risc enteses com aquelles en què hi ha risc d’embaràs no desitjat o de contreure una
malaltia de transmissió sexual; en canvi, el 2012 es va preguntar per l’ús d’algun mètode
anticonceptiu o de protecció.

Gràfic 2.1. Joves que han tingut alguna relació sexual de risc en els darrers 12 mesos.
Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
4,3% No he tingut cap relació
en els últims 12 mesos

23,1% Sí

72,6% No he tingut cap relació de risc

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Si s’analitza el grup que ha mantingut relacions sexuals durant l’últim any (taules A2.16
– A2.27) es veu com no hi ha diferències significatives entre homes i dones en les pràctiques de risc. Les relacions de risc tendeixen a disminuir amb l’edat, de manera que
els menors de 20 anys presenten la proporció més gran (el 31,6% ha mantingut alguna
relació de risc), amb tendència decreixent a mesura que augmenta l’edat (el percentatge
se situa al 19,1% entre els més grans de 30 anys). Aquesta tendència es relaciona amb
la situació de convivència de la persona enquestada, de manera que les persones que
viuen en parella amb o sense fills han tingut menys relacions de risc (16,8% i 11,1% respectivament) i, en canvi, un 26,4% de les persones que viuen amb els seus progenitors
o un 36,1% de les que viuen soles han mantingut alguna pràctica de risc (taula A2.25).
Sembla, doncs, que les pràctiques de risc (enteses com aquelles que poden implicar un
embaràs no desitjat o una malaltia de transmissió sexual) disminueixen amb l’estabilització de la parella. Els estudiants són els que han mantingut en major proporció relacions
de risc respecte a la resta de situacions d’activitat (un 29,1% davant d’un 18,5% dels que
estan en situació d’atur). També són més freqüents entre els i les joves amb progenitors
amb un nivell d’estudis elevat (per exemple, el 29,2% dels joves amb uns progenitors
que tenen un nivell d’estudis superior ha mantingut alguna relació de risc, davant d’un
20,9% dels joves amb uns pares que tenen estudis primaris o inferiors). Finalment, no hi
ha diferències entre els joves d’origen autòcton o estranger, ni segons la dimensió del
municipi ni l’àmbit territorial.

pàg. 60 / Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2

Els resultats de la regressió logística (taula A2.17) principalment confirmen que les pràctiques de risc es relacionen amb l’edat, de manera que com més gran és la persona enquestada menys probabilitat hi ha que hagi tingut una pràctica de risc.

2.4. Consum d’alcohol, tabac i drogues
Molts dels problemes de salut estan determinats pels estils de vida i els comportaments
individuals, entre els quals hi ha el consum de drogues legals i il·legals. Durant els darrers
anys, l’alcohol, el tabac i el cànnabis (i la seva barreja) són les substàncies més valorades i
consumides pels joves catalans (Martínez et al., 2010). La majoria de joves catalans utilitza
les drogues en el temps d’oci, per sortir de festa i potenciar les relacions interpersonals
(Martínez et al., 2010). Per aquest motiu cal tenir present el possible augment del consum
degut als canvis en els patrons d’oci que s’observen entre els joves i les joves, principalment l’augment del nombre de joves que surten de festa entre setmana i que allarguen les
sortides (Martínez, 2006).
Al qüestionari d’enguany es demana amb quina freqüència es fan certes pràctiques
considerades de risc (taula 2.7). Es tracta d’unes pràctiques que estan associades entre
si (taules A2.28 – A2.32). Per exemple, les persones que fumen tabac tenen més tendència
a consumir alcohol i conduir beguts, consumir haixix, cocaïna i altres drogues que les
que no fumen, i les persones que consumeixen haixix (i cocaïna) beuen alcohol en excés
i han conduït beguts més freqüentment que les que no en consumeixen. Aquest patró es
repeteix amb totes les pràctiques de risc analitzades.

Taula 2.7. Freqüència de realització de pràctiques de risc. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Pràctica de risc

%

Fumar tabac

36,2

Fumar haixix

17,4

Consumir cocaïna

2,6

Consumir altres drogues

3,6

Consumir alcohol en excés

39,0

Conduir begut o anar en cotxe amb algú que ha begut

12,8

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Tot i que aquestes dades no són estrictament comparables amb les de l’EJC12, ja que les
categories de resposta no són les mateixes (i en el cas del consum d’alcohol la pregunta
és diferent), sembla que hi ha hagut un cert augment en la realització de les pràctiques
de risc (especialment el consum d’haixix i conduir begut). Aquesta tendència és difícil de
corroborar amb altres informes de salut (com l’Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 2015-2017, de l’any 2017), ja que les preguntes s’han formulat de manera
Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2 / pàg. 61

diferent. A més, les dades sobre el consum de drogues són difícils de recollir a partir d’un
qüestionari i cal complementar-les amb altres fonts, com ara informes sobre les persones
que pateixen problemes de salut derivats del consum.

2.4.1. Tabac
S’ha demostrat que, entre la gent jove, les conseqüències a curt termini de fumar inclouen
problemes respiratoris i cardíacs, un augment del risc de patir càncer i del risc de
consumir altres drogues (Centers for Disease Control and Prevention, 1994). A més, els
joves que fumen tenen més probabilitat de seguir fumant quan són adults, i, per tant,
empitjoren les conseqüències per a la seva salut. Des de fa anys, el consum de tabac
és la pràctica de risc més freqüent entre els i les joves catalans (Espluga i Boso, 2012),
amb una edat d’inici cada cop menor. En els darrers anys, el consum de tabac s’ha anat
igualant entre homes i dones i, de fet, sembla que entre els homes joves el consum s’ha
mantingut estable o fins i tot ha disminuït, mentre que entre les dones més joves ha
augmentat (Martínez, 2006).
Segons les dades de l’EJC17, el 36,2% dels i les joves fumen (un 21,5% fuma sovint
o molt sovint). Un 63,8% dels joves no fumen mai. Aquesta proporció de no fumadors
sembla lleugerament inferior a la de 2012 (67,4%), tot i que les dades no són estrictament
comparables, ja que les categories de resposta no coincideixen exactament. L’edat mitjana
en què van començar a fumar és de 16,4 anys (amb una desviació típica de 2,75), molt
similar a la de l’EJC12, amb un rang d’edats que oscil·la entre els 9 i els 33 anys.

Gràfic 2.2. Freqüència de consum de tabac. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
10,9% Molt sovint
10,6% Sovint
63,8% Mai

7,1% De tant en tant
7,6% Rarament

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

A les taules A2.33 – A2.35 es pot observar que hi ha més fumadors entre els homes (38,8%)
que entre les dones (33,7%). La proporció de fumadors és diferent segons el grup d’edat, de
manera que els menors de 19 anys són els que menys fumen (28,9%). Aquesta proporció
s’incrementa quasi 10 punts entre els que tenen 20 anys o més. És interessant analitzar de
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manera conjunta l’edat i el sexe, i és que entre els menors de 24 anys no hi ha diferències
significatives entre dones i homes, però a partir dels 25 anys hi ha menys proporció de
dones que d’homes (taula A2.35). Significativament, hi ha més fumadors entre les persones
que han nascut a Espanya (38,8%) que entre les d’origen immigrant (28,1%), fet que també
es manifesta en la llengua familiar, de manera que els que parlen en català o castellà fumen
més que les persones que parlen altres llengües. No hi ha diferències segons el nivell
d’estudis acabat, però sí segons l’activitat principal de la persona enquestada, de manera
que la proporció més elevada de fumadors es troba entre les persones que treballen (41,3%)
i les que estan a l’atur (42,3%), davant d’un 30,2% dels estudiants. No hi ha diferències
significatives segons l’estatus socioeconòmic ni el nivell d’estudis dels progenitors. Tampoc
hi ha diferències per l’àmbit territorial ni per la dimensió del municipi.
A partir d’un model de regressió logística (taula A2.43) s’ha pogut conèixer quin és
l’efecte conjunt d’aquestes característiques analitzades de manera independent sobre la
probabilitat de consumir tabac. Es confirma que el fet de ser home, d’origen autòcton, i
treballar o estar a l’atur augmenta la probabilitat de ser fumador.

2.4.2. Haixix
Des dels anys noranta hi ha hagut un augment del consum de cànnabis i els seus derivats,
com l’haixix, entre els i les joves catalans que sembla que s’ha frenat (Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) 2015-2017, de l’any 2017). Tot i això, l’haixix continua sent
la droga il·legal més consumida (especialment entre els homes de 15 a 30 anys). Al mateix
temps, hi ha hagut un augment de les persones que demanen tractament especialitzat
pel consum del cànnabis o haixix.
Un 17,4% de les persones enquestades fumen haixix, tot i que la gran majoria d’aquests
consumidors ho fan de manera esporàdica (el 13,5% del total de joves, que suposa el
71,8% dels consumidors). Les dades són molt superiors a les de 2012, que mostraven que
un 10% de joves consumien haixix (tot i que cal ser prudent amb la comparació, ja que les
categories de resposta no són iguals).
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Gràfic 2.3. Freqüència de consum d’haixix. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
2,7% Sovint
1,1% Molt sovint

4,6% De tant en tant
8,9% Rarament

82,6% Mai

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Tal com es veu a les taules A2.33 i A2.34, el consum d’haixix és molt superior (quasi el
doble) entre els homes (22,4%) que entre les dones (12,8%), i entre els menors de 25 anys
(un 18,4% dels joves entre 15 i 19 anys i un 25,7% dels joves entre 20 i 24 anys fuma haixix)
comparats amb els més grans (entre els quals la proporció de fumadors d’haixix baixa
fins al 13%). Si s’analitza conjuntament edat i sexe aquesta informació es perfila més, i
s’evidencia que entre els menors de 19 anys no hi ha diferències entre homes i dones en
el consum. Les persones d’origen espanyol fumen més que les d’origen immigrant (un
18,6% contra un 13,8%), i no hi ha diferències segons el nivell d’estudis finalitzat o segons
l’activitat principal de la persona enquestada, però sí que n’hi ha segons el nivell d’estudis
dels progenitors, de manera que la proporció de fumadors d’haixix augmenta amb el nivell
d’estudis del pare o la mare (el percentatge més elevat, un 20,6%, el trobem, doncs, entre
les persones que tenen pares amb estudis superiors). No hi ha diferències significatives
pel que fa a l’àmbit territorial o a la mida del municipi de residència.
Al model de regressió logística (taula A2.44) es confirma que el fet de ser home, de menys
edat i amb els progenitors amb un nivell d’estudis elevat augmenta la probabilitat de fumar
haixix. La resta de variables perd la significació quan s’analitzen conjuntament.

2.4.3. Consum de cocaïna i altres drogues
Des de finals del segle xx hi ha hagut un augment del consum de cocaïna entre els joves,
tot i que amb la crisi econòmica iniciada el 2008 sembla que podria haver-ne disminuït
el consum (Espluga et al., 2010). Aquest augment ha anat acompanyat d’un increment
important dels tractaments especialitzats per l’abús i la dependència, així com d’efectes
negatius en l’espai familiar, educatiu, etc. (Espluga i Boso, 2012).
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A partir de les dades de l’EJC17, es constata que el consum tant de cocaïna com d’altres
drogues il·legals és molt més minoritari i se situa en un 2,6% i un 3,6% respectivament.
La majoria de joves hi recorre de tant en tant o rarament, i el consum habitual és gairebé
residual (taula 2.8). Les dades semblen bastant similars a les de 2012 (si bé no són
estrictament comparables perquè les categories de resposta són lleugerament diferents).

Taula 2.8. Freqüència de consum de cocaïna i altres drogues il·legals. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Freqüència

Cocaïna

Altres drogues

Molt sovint

0,05

0,05

Sovint

0,2

0,3

De tant en tant

0,6

0,7

Rarament
Mai

1,8

2,5

97,4

96,4

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Si s’analitzen les característiques dels consumidors de cocaïna i els d’altres drogues (taules
A2.28 – A2.33) es veu com la proporció d’homes que en consumeixen pràcticament duplica
la de les dones (un 3,5% davant d’un 1,7% i un 4,7% davant d’un 2,5% respectivament). La
proporció de consumidors de cocaïna és quasi nul·la entre els menors de 20 anys i bastant més elevada en les edats de 25 a 34 anys, mentre que entre els consumidors d’altres
drogues destaquen els joves entres 20 i 29 anys. No hi ha diferències segons l’activitat
principal ni segons l’origen de la persona enquestada. El jovent amb progenitors amb un
nivell d’estudis superior dupliquen la proporció de consumidors, en el cas de la cocaïna, i
la quintupliquen, en el cas de les altres drogues, respecte als altres joves. Finalment, hi ha
diferències significatives segons la mida del municipi, de manera que es consumeix més
cocaïna i altres drogues a Barcelona ciutat.
L’anàlisi de regressió logística (taules A2.45 i A2.46) confirma àmpliament aquests resultats.
Destaca que l’origen de les persones enquestades passa a ser significatiu, de manera
que les persones d’origen autòcton tenen més probabilitats de consumir cocaïna i altres
drogues.

2.4.4. Consum d’alcohol
L’alcohol és una de les drogues legals més utilitzades i normalitzades a Europa, i el seu
consum entre les persones joves ha augmentat durant els darrers anys (Steketee et al.,
2013), fins a convertir-se en aquest període en un problema de salut pública. S’ha demostrat que el consum d’alcohol entre la població jove té conseqüències per a la salut a curt i
a llarg termini, i que un consum abusiu incrementa la probabilitat de beure en l’edat adulta
(Windle et al., 2008). A més, el seu consum s’associa a comportaments de risc, com el
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consum d’altres drogues (legals o il·legals), la conducció temerària i la pràctica de sexe
sense protecció (Espluga et al., 2010). Si es té en compte que a Espanya, des de fa anys,
els accidents viaris són una de les principals causes de mort dels joves i que hi ha hagut
un increment en les intoxicacions per alcohol en els i les joves (Pulido et al., 2014), es fa
evident la necessitat d’adoptar mesures preventives entre el jovent.
De les pràctiques de risc analitzades a l’EJC17, la més habitual ha estat el consum excessiu
d’alcohol. Un 39% ha fet aquest tipus de consum alguna vegada, i entorn d’un 4% el fa de
manera més habitual (gràfic 2.4). Les dades no són comparables amb les de l’any 2012, ja
que la pregunta és força diferent (en aquell cas es va utilitzar el terme “emborratxar-se”),
però sembla que hi ha un cert augment en el consum excessiu d’alcohol, ja que aquell any
un 67,1% dels enquestats va afirmar que mai s’havia emborratxat.

Gràfic 2.4. Freqüència amb què han pres cinc o més consumicions de begudes
alcohòliques en una sola ocasió de consum. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
0,9% Molt sovint

3,3% Sovint
12,9% De tant en tant

61% Mai

21,9% Rarament

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

El consum excessiu d’alcohol (taules A2.28 – A2.33) és més habitual entre els homes
(46,5%) que entre les dones (31,5%), i entre els joves de 20 a 24 anys (47,8%) que entre la
resta de grups d’edat. També en aquest cas és interessant analitzar de manera conjunta
l’edat i el sexe. No hi ha diferències en el consum excessiu d’alcohol entre els homes i les
dones menors de 19 anys, però a mesura que augmenta l’edat la diferència també creix
(en la resta de grups d’edat els homes sempre beuen en més proporció que les dones). Els
joves d’origen espanyol consumeixen alcohol de manera excessiva en major proporció que
els d’origen immigrant (40,9% davant d’un 33,2%), fet que també es reflecteix en la llengua
familiar, de manera que els que parlen en català o castellà han begut alcohol de manera
excessiva en més proporció que els que parlen altres llengües. És una pràctica més habitual
entre els joves que estan estudiant (42,6%) i els que estan treballant (39,4%) que entre els
que estan a l’atur (34,5%) o inactius (23,3%). Aquestes proporcions són diferents segons
el gènere, de manera que es mantenen entre els nois, però entre les noies les que més
freqüentment beuen alcohol de manera excessiva són només les que estan estudiant (41%),
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proporció que disminueix molt en les altres activitats principals. També és més freqüent
entre les persones enquestades que tenen progenitors amb un nivell d’estudis superior.
Finalment, hi ha diferències segons la mida del municipi de residència, de manera que on
més es beu alcohol de manera excessiva és a Barcelona (46,8%).
Al model de regressió logística (taula A2.47) es confirma que el fet de ser home i amb
els progenitors amb un nivell d’estudis elevat augmenta la probabilitat d’haver consumit
alcohol de manera excessiva. La resta de variables perd la significació quan s’analitzen
conjuntament.

2.4.5. Alcohol i conducció de vehicles
Un dels comportaments de risc de la població jove més perillós per a la salut pública és
conduir sota els efectes de l’alcohol o altres drogues. Tot i que a Catalunya l’augment dels
controls d’alcoholèmia i les penalitzacions associades al consum han suposat una reducció
dels accidents de trànsit entre els joves (Espluga et al., 2010), aquests segueixen sent una
de les principals causes de mort entre els joves de 15 a 30 anys (especialment entre els
homes). Certs factors estructurals, com la variació en el grau d’accessibilitat a begudes
alcohòliques o l’oferta de transport públic en els diferents territoris, poden ajudar a explicar
la variació en els accidents de trànsit (Espluga i Boso, 2012).
Segons les dades de l’EJC17, aproximadament un 12,8% de les persones joves ha conduït
un vehicle havent begut alcohol o ha anat en un cotxe conduït per una persona que n’ha
begut (gràfic 2.5), proporció que duplica la de l’anterior edició de l’enquesta. Tot i això, els
que ho fan de manera habitual suposen un 0,5% del total, percentatge que sembla que
s’ha reduït respecte al 2012 (tot i que les dades no són estrictament comparables pels
canvis en la formulació de les respostes).

Gràfic 2.5. Freqüència amb què condueix si ha begut o amb què va en cotxe si el
conductor ha begut. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
0,4% Sovint

2% De tant en tant

0,1% Molt sovint
10,3% Rarament

87,2% Mai

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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Aquesta pràctica és més habitual entre els homes (15,4%) que entre les dones (10,3%)
(taules A2.28 – A2.33). També és més freqüent entre les persones de 20 a 24 anys (17,1%)
i entre les de 25 a 29 (17,9%), i molt poc habitual entre els menors de 19 anys (5,2%). La
tendència per grups d’edat es reprodueix si estratifiquem per gènere, és a dir, és més
freqüent entre els i les joves de 20 a 30 anys. Hi ha diferències significatives segons el
lloc d’origen, de manera que és més habitual entre els autòctons (14,7%) que entre els
immigrants (7,1%) (fet que també es manifesta en la llengua familiar, de manera que els
que parlen en català o castellà han realitzat més aquesta pràctica que els joves que parlen
altres llengües). També s’observen diferències segons l’activitat principal de la persona
enquestada: és més habitual entre els ocupats (16,6%) i els aturats (13,6%) que entre els
estudiants (9,5%) o els inactius (3,6%). No hi ha diferències segons el nivell d’estudis ni
l’estatus socioeconòmic dels progenitors. Finalment, sí que hi ha diferències segons la mida
del municipi de residència: entre els que viuen a Barcelona és una pràctica menys freqüent.
Al model de regressió logística (taula A2.48) es confirma que el fet de ser home, de més
edat i amb un nivell d’estudis superior augmenta la probabilitat d’haver conduït havent
consumit alcohol. La resta de variables perd la significació quan s’analitzen conjuntament.

2.5. Ús de programes d’assessorament en salut
Des de la Generalitat de Catalunya i des de l’àmbit local s’articulen un conjunt de polítiques
públiques adreçades a prevenir i promocionar la salut entre la gent jove (la prevenció del
consum i de les conductes de risc relacionades amb el consum de drogues i d’alcohol, el
foment de l’alimentació saludable, i l’assessorament i informació en matèria de salut sexual,
reproductiva i afectiva, entre d’altres). A l’EJC17 es pregunta concretament sobre l’ús de
programes d’assessorament en sexualitat o afectivitat, consum de drogues i alimentació
(incloses les xerrades o conferències a l’escola sobre algun d’aquests temes).
Taula 2.9. Ús dels programes d’assessorament en temes de salut. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Programa d’assessorament en temes de salut

%

Sexualitat/afectivitat

48,9

Drogues

43,9

Alimentació

41,5

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Un 48,9% de les persones enquestades han fet ús de programes d’assessorament en
sexualitat o afectivitat alguna vegada (taula 2.9), de les quals un 18% durant l’últim any, i
en fan una valoració mitjana de 6,9 (en una escala del 0 al 10, on el 10 és la millor puntuació), amb una desviació de 2,3. Un 43,9% de les persones joves ha rebut algun tipus
d’assessorament sobre el consum de drogues, un 16,4% de les quals durant el darrer
any. La valoració que han fet dels serveis consultats ha estat de 6,8 (amb una desviació
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de 2,4). I, finalment, un 41,5% de les persones joves ha rebut algun tipus d’assessorament
en alimentació. La valoració que han fet dels serveis consultats ha estat de 6,8 (amb una
desviació de 2,3).
Tal com es veu a les taules A2.49 – A2.57, el perfil d’usuari dels tres programes d’assessorament és similar. Les dones han fet més ús d’aquests programes que els homes, i
sobretot els joves menors de 25 anys (i especialment els que tenen 19 anys o menys). Les
persones d’origen espanyol en fan també més ús que les persones d’origen immigrant, i les
persones que parlen en català o castellà, de la mateixa manera, han fet més ús d’aquests
serveis que les que parlen altres llengües. A banda, els estudiants són els que hi recorren
més. Hi ha diferències segons el nivell d’estudis de la persona, de manera que les persones que han acabat els estudis obligatoris o menys n’han fet més ús. No hi ha diferències
segons l’estatus ni el nivell d’estudis dels progenitors. Segons la grandària del municipi,
destaca que on se’n fa menys ús és a Barcelona, i segons l’àmbit territorial, destaquen
per una major proporció d’ús d’aquests programes les persones que viuen a Ponent, les
Comarques Centrals i el Penedès. Els models de regressió plantejats (taules A2.58 – A2.60)
bàsicament confirmen els resultats de les anàlisis bivariades.
Si es comparen aquestes dades amb els resultats de l’EJC12 es constata un augment
significatiu en l’ús d’aquests serveis. Tot i això, el perfil de les persones que hi recorren
més és molt similar. Aquest augment pot ser degut a un lleuger canvi en la pregunta, i és
que enguany s’especifica que l’assessorament inclou les xerrades o conferències a l’escola
sobre algun d’aquests temes.

2.6. Salut i treball
La relació entre treball remunerat i salut és complexa. D’una banda, la feina remunerada
proporciona accés a recursos imprescindibles per tenir i mantenir la salut: ingressos
econòmics, xarxes socials, autoestima, motivació, identitat, etc. En canvi, tant l’absència de feina com la feina precària posen en perill la salut, ja que obstaculitzen l’accés a
aquests recursos. A més, al lloc de treball hi ha una sèrie de factors de risc (contaminants, càrregues físiques, organitzatius, etc.) que sense una adequada tasca preventiva
augmenten les malalties i els accidents dels treballadors que hi estan exposats (Espluga
i Caballero, 2005).
Degut a una qüestió d’edat, els joves han estat menys temps exposats a agents patògens
als seus llocs de treball que els treballadors més grans. En canvi, l’augment de la desocupació juvenil i la precarització de gran part de les feines que ocupen les persones joves
actuen com a barreres que dificulten l’accés als recursos que provenen del treball. D’acord
amb un informe recent de l’Organització Internacional del Treball (OIT), la participació laboral
de la joventut ha experimentat un dràstic descens en els últims 20 anys a tot el món. La
taxa de desocupació juvenil a Espanya i Catalunya és de les més altes d’Europa, i amb
molta freqüència les úniques feines a les quals tenen accés els joves són de tipus informal
o precàries, és a dir, mal pagades, insegures quant a la seva continuïtat i en les quals no
poden exercir els seus drets laborals. Espanya està vuit punts per sobre dels països del
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seu entorn quant a pobresa laboral entre els joves (ILO, 2017). Tot això té un impacte directe
en la salut dels joves, també a Catalunya (Benach et al., 2015).
Així doncs, aquest apartat fa referència als factors de risc psicosocial i als efectes negatius
del treball en la salut. És per aquest motiu que a les anàlisis només es tindrà en compte
als individus que estaven treballant en el moment de fer l’enquesta (ja sigui com a activitat
principal o com a secundària combinada amb una altra, com ara els estudis). La mida
mostral en aquest subapartat 6 es restringeix llavors a 1.968 individus.

2.6.1. Factors de risc psicosocial
Històricament, la prevenció dels riscos laborals s’ha ocupat dels factors de risc físics,
químics o ergonòmics. Durant els últims decennis s’hi han afegit els factors de risc psicosocial, que tenen l’origen en l’organització de la feina i en certes circumstàncies d’intensitat,
freqüència i durada, i davant la presència o absència d’altres factors amb els quals interaccionen poden provocar malalties (Empleo y Asuntos Sociales Comisión Europea, 1999).
Els riscos psicosocials actuen a través de diversos mecanismes emocionals (ansietat,
depressió, apatia), cognitius (capacitat de concentració, percepció alterada), conductuals
(abús d’alcohol, tabac, drogues, menjar) o fisiològics (reaccions neuroendocrines) sobre
la salut dels treballadors (Moncada i Llorens, 2014). Tot i que els seus efectes en la salut
són més inespecífics que els que poden provocar altres factors de risc laboral, hi ha una
abundant evidència científica que els relaciona amb malalties cardiovasculars (Landsbergis et al., 2013; Schnall et al., 2016; Virtanen et al., 2013), trastorns mentals (Schutte et al.,
2014; Stansfeld i Candy, 2006), problemes musculo-esquelètics (Bugajska et al., 2013),
absentisme laboral i presentisme (Miraglia i Johns, 2015), etc.
L’EJC17 incorpora una sèrie de preguntes relacionades amb el que hem descrit com a
factors de riscs psicosocials. Per exemple, l’estabilitat, la remuneració i les possibilitats de
promoció són indicadors de les “recompenses” d’una feina que, perquè no perjudiquin la
salut, han d’estar en equilibri amb els esforços; un horari de treball que no s’adequa a les
necessitats del treballador impedeix conciliar la feina amb la vida personal i és causa de
malestar i problemes de salut, de la mateixa manera que una baixa autonomia a la feina
posa en risc el benestar dels treballadors, especialment quan es combina amb unes exigències massa grans o amb un mal ambient social de treball (Moncada i Llorens, 2014).
A la taula 2.10 s’aprecien els aspectes concrets relacionats amb aquests factors de risc
pels quals es pregunta a l’enquesta. Entre els aspectes positius destaquen el bon ambient
de treball del 88% dels joves, el fet que un 80% poden treballar amb autonomia a la feina
i que un 74,6% tenen un bon horari de treball. Entre els negatius trobem que una mica
menys de la meitat dels joves es consideren mal pagats i sense possibilitats de promoció
(49,7% i 48,6% respectivament) i que n’hi ha un 60,4% amb feines estressants. Tal com
es pot veure a la taula següent, la prevalença dels indicadors psicosocials gairebé no ha
canviat en els últims cinc anys.
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Taula 2.10. Factors de risc psicosocials presents als llocs de treball. Joves ocupats de 15
a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017. Percentatge
Indicadors psicosocials

2012*

2017

Feina ben pagada

50,1

49,7

Estable

70,4

72,7

Creativa

52,2

53,9

Estressant

60,2

60,4

Interessant

73,6

72,8

Hi ha bon ambient laboral

88,7

87,9

Té una jornada que em va bé

76,9

74,6

Té possibilitats de promoció

44,3

48,6

El jove té autonomia en les seves tasques quotidianes

81,3

80,1

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)
*Font dades 2012: Informe de resultats estadístics de l’EJC 2012, Generalitat de Catalunya (2013)

Les variables demogràfiques i socioeconòmiques que surten més associades amb els
factors psicosocials són l’edat, el sexe, l’activitat principal, la llengua i el nivell d’estudis
propi i dels pares (taules A2.61 a A2.69). Les dones tenen accés a feines més mal pagades (55,6%) que els homes (45,1%), i també amb menys possibilitats de promoció (55,1%) i
menys creatives (48,9%) que les feines dels homes (47,8% i 43,4%, respectivament). Amb
l’edat empitjoren l’estrès, la manca d’autonomia, l’ambient de treball, les possibilitats de
promocionar i el sentiment de treballar en una feina mal pagada i amb jornades dolentes.
Segurament això és degut al fet que amb l’edat augmenten les necessitats i les expectatives
laborals, i si les condicions de la feina no milloren al mateix ritme l’experiència psicosocial
pot ser pitjor que al començament de la carrera professional. El nivell d’estudis primari o
obligatori s’associa amb feines poc interessants i poc creatives (35,9% i 52,4% respectivament, enfront del 18% i el 43,2% dels estudis superiors); en canvi el nivell superior es
relaciona amb un nivell d’estrès superior (un 70,1% enfront del 54,7% dels estudis primaris).
Les possibilitats de promoció augmenten a mesura que creix el nivell educatiu dels progenitors: passa del 61,5% dels joves amb pares que tenen estudis primaris sense possibilitats
de promoció al 48,9% dels joves sense possibilitats de promoció amb pares que tenen
estudis superiors. Sorprenentment, sembla que els fills dels que tenen un nivell educatiu
més alt tenen feines més inestables que els fills dels que només tenen estudis primaris
(un 31% enfront del 21,1%). Les persones que parlen castellà i altres llengües diferents del
castellà i el català estan exposades a un nombre superior d’indicadors associats als riscos
psicosocials (concretament, aquest factor s’associa de manera bivariada amb 7 dels 11
indicadors). En relació amb l’activitat principal, els aturats són els que presenten els pitjors
resultats, molt per sobre de la resta de grups. Aquests joves són a l’atur i no obstant això
han respost que la seva activitat secundària és treballar, per la qual cosa les seves feines
molt probablement són de tipus informal (sense contracte) i amb pitjors condicions laborals.
Tanmateix, el grup d’aturats amb feines informals és molt més petit que el dels joves que
treballen com a activitat principal (sigui o no informal) o combinen els estudis amb la feina.
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Les anàlisis de regressió múltiple (vegeu les taules A2.70 – A2.78) confirmen que l’edat i
el sexe són les variables sociodemogràfiques que s’associen amb més força i amb més
freqüència amb aquests indicadors de risc psicosocial, seguides de l’activitat principal i
el nivell d’estudis en el sentit descrit més amunt. En canvi, la llengua perd la rellevància
estadística.
Finalment, s’observa una associació entre alguns d’aquests indicadors de risc psicosocial
i la salut. Concretament, es detecta un augment del risc de tenir una salut general dolenta
quan hi ha un horari de treball o una jornada dolenta (OR 1,6*), mal ambient laboral (OR
2,2**), una feina no creativa (1,7*) i, finalment, una manca de seguretat relativa a l’ocupació
(OR 2,1**). Així mateix, el risc de tenir mala salut mental s’incrementa amb les feines estressants (OR 1,6*), el mal ambient (OR 2,2**), l’horari de treball dolent (OR 1,8**) i la manca
d’autonomia per fer les tasques quotidianes de la feina (OR 2**).

2.6.2. Accidents laborals i malalties relacionades amb la feina
En termes de prevenció laboral, els factors de risc representen l’exposició, i les malalties i
els accidents, els efectes. Tots dos desenllaços són evitables, però per a això és necessari,
entre altres aspectes, disposar d’un bon sistema d’informació, una inspecció de treball
rigorosa i una avaluació de riscos vàlida que compti amb la participació dels treballadors.
L’EJC17 conté dues preguntes que ens informen, d’una banda, de les malalties relacionades amb la feina, i de l’altra, dels accidents que tenen l’origen al lloc de treball (o durant
el desplaçament des del domicili del treballador fins al seu lloc de treball, i viceversa). Els
percentatges d’aquests dos indicadors autoinformats es mostren a la taula 2.11.
Taula 2.11. Accidents i malalties relacionades amb la feina en els darrers 12 mesos. Joves
de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Incidència
Malaltia relacionada amb la feina
Accident de treball (inclosos els de trànsit)

%
30,4
7,2

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Hi ha un 15,5% més de dones amb malalties relacionades amb la feina que d’homes, un
10,7% més entre els que parlen més castellà que català a casa llar i un 9,9% més entre
els que tenen pares amb estudis obligatoris o primaris que entre els que tenen pares amb
estudis superiors (taules A2.61, A2.65 i A2.66). La resta d’associacions bivariades entre
les malalties relacionades amb la feina i les variables explicatives no són estadísticament
significatives. Encara més difícils de trobar són les associacions entre aquestes variables
i els accidents laborals. Segons l’anàlisi bivariada, semblaria que són un 5% més comuns
entre els que parlen només castellà a la llar d’origen que, per exemple, entre els que parlen només català, però aquesta associació no es pot confirmar amb l’anàlisi multivariada.
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L’anàlisi multivariada confirma la forta associació entre sexe femení i malaltia relacionada
amb la feina (OR 2,4**), però no amb el nivell d’estudis (taula A2.79). A més, les malalties
s’associen amb feines poc creatives (OR 1,4*), estressants (1,5**) i amb jornades de treball
que els van malament als treballadors (1,4*) (taula A2.81). Els accidents de treball, en canvi,
no s’associen a cap de les variables sociodemogràfiques ni als altres indicadors vinculats
als riscos psicosocials.
La comparativa amb el 2012 presenta algunes diferències importants. Per començar,
les malalties relacionades amb la feina han augmentat 7 punts percentuals, mentre que
els accidents sembla que han disminuït 4 punts. Els darrers dos anys hi ha hagut gairebé el doble de dones amb malalties relacionades amb la feina que homes; això vol
dir que les desigualtats per sexe es mantenen constants a mesura que avança l’abast
del problema. Com ja s’advertia a l’informe del 2012, “les malalties relacionades amb la
feina s’han preguntat de manera que són una mesura subjectiva [...] i han de ser enteses
com a indicis d’una realitat sobre la qual caldria aprofundir” (Espluga i Boso, 2012). Pel
que fa als accidents, el 2012 eren el doble de freqüents entre homes que entre dones i
igualment s’associaven a altres factors, com l’edat, l’ocupació o les condicions laborals
psicosocials. Probablement aquests canvis tenen més a veure amb la fórmula utilitzada
per mesurar els accidents que amb canvis reals, tot i que amb la informació disponible
no es pot descartar res.3

2.7. Salut i situació econòmica
La feina (o la seva absència) i les condicions de treball estan íntimament relacionades amb
la situació econòmica de la persona. La manca de recursos econòmics comprometen la
salut de les persones quan és significativa i/o es perllonga en el temps. Alhora, la mala
salut també pot causar dificultats econòmiques (disminució de la capacitat per treballar,
costos dels tractaments, etc.) tancant un cercle viciós entre pobresa i salut. Així mateix,
la desigualtat en la distribució dels recursos econòmics és un dels principals causants de
desigualtats en salut, és a dir, diferències de salut (i del risc d’emmalaltir) innecessàries,
evitables i injustes entre grups poblacionals que ocupen posicions de poder distintes dins
de la jerarquia econòmica i social. Actualment vivim en societats amb nivells de desigualtat
econòmica sense precedents, i després de la crisi del 2008 fenòmens relacionats amb
la pobresa que es consideraven superats a Europa (com el dels treballadors pobres) han
tornat a reaparèixer sense que els estats del benestar, que també s’han vist afectats per
la crisi, hagin pogut resoldre’ls.
Els mecanismes que converteixen desavantatges econòmiques en problemes de salut desigualment distribuïts entre aquests grups són diversos. En aquest sentit, l’EJC17 pregunta
per quatre escenaris concrets en els quals les necessitats econòmiques no satisfetes posen
en risc la salut dels joves enquestats. El percentatge de respostes afirmatives a cadascuna
d’elles es pot veure a la taula següent. La més habitual amb molta diferència és sentir-se
trist o angoixat en algun moment per haver patit dificultats econòmiques (40,7%). Quasi un
3

La manera de preguntar sobre els accidents canvia molt entre les enquestes de 2012 i 2017, ja que en aquest últim any no és
possible distingir entre accidents in itinere i accidents de trànsit per altres motius no relacionats amb la feina.
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14% de joves han reduït el consum d’aliments bàsics i un 10% han reduït les visites al metge
o han reduït o endarrerit la compra de medicaments, cosa que no deixa de ser preocupant
tenint en compte que a Catalunya l’atenció sanitària és universal i una part important de la
despesa farmacèutica està subvencionada pel sistema públic.
Taula 2.12. Conseqüències relacionades amb la salut de les dificultats econòmiques
(darrers dos anys). Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Conseqüència sobre la salut

%

M’he sentit més trist o angoixat

40,7

He reduït el consum d’aliments bàsics

13,8

He tingut algun problema de salut

11,7

He reduït o endarrerit la compra de medicines o les visites al metge

10

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Tal com es veu a la taula A2.84, totes quatre variables s’associen de manera estadísticament significativa amb l’edat (a més edat, més problemes econòmics relacionats amb la
salut), el lloc de naixement (els nascuts a l’estranger tenen més problemes que els nascuts
a Catalunya i la resta d’Espanya), l’activitat principal (les persones aturades i inactives
estan molt pitjor que les ocupades, i els estudiants són els que estan més bé de tots
quatre), el nivell d’estudis dels progenitors (com més alts els estudis menys problemes
econòmics) i la llengua que es parla a la llar d’origen (els que només parlen català són
els que estan més bé). A més a més, les dones se senten tristes o angoixades per raons
econòmiques (48,7%) més freqüentment que els homes (40,2%). L’endarreriment de les
visites al metge també s’associa al fet de ser dona, viure a municipis de més de 10.000
habitants i viure a les Comarques Gironines. Un 18,3% dels joves amb estudis primaris o
obligatoris han hagut de reduir el consum d’aliments bàsics, enfront del 10,9% dels que
tenen estudis superiors.
Quan s’estudien aquestes associacions amb models multivariats que tenen en compte els
efectes de totes les variables explicatives alhora, la llengua, el nivell d’estudis dels pares,
la grandària del municipi i l’àmbit territorial perden la significació estadística, i en canvi el
sexe emergeix com una variable associada als problemes de salut per motius econòmics
que perjudica les dones amb OR al voltant d’1,5**.
Totes quatre variables es troben intensament associades amb l’estat de salut general i
la salut mental autopercebuda, fins i tot quan s’ajusta aquesta associació per la resta de
variables explicatives descrites més amunt.
Com que és la primera vegada que es pregunta per aquestes qüestions a l’EJC, la comparació amb les dades d’anys anteriors no és possible.
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2.8. L’estat i els hàbits de salut de les persones joves a Catalunya. Una anàlisi
conjunta
Fins ara s’han analitzat les variables i els indicadors relacionats amb la salut i els comportaments relacionats amb aquesta per blocs. A continuació es presenta una anàlisi multivariant de les principals variables analitzades fins ara que permetrà definir grans grups de
població jove. El procediment consisteix a fer una selecció de les variables; una anàlisi de
correspondències múltiple que permeti reduir el nombre de variables incloses en l’anàlisi
en dues dimensions o eixos factorials (en funció de les associacions entre les categories
de les variables); una anàlisi de conglomerats a partir de les coordenades dels individus
en aquest nou espai multivariat, que permeti fer grups el màxim d’homogenis internament
i heterogenis entre si, i finalment una caracterització dels grups segons les categories
de diferents variables sociodemogràfiques i contextuals (específicament si estan infrarepresentades o sobrerepresentades). Es tracta d’una anàlisi descriptiva, que no vol ser
reduccionista, però que pot ajudar a tenir una perspectiva global de l’estat de salut, els
comportaments de risc i els eixos socials de desigualtat entre la població jove a Catalunya.
Les variables introduïdes a l’anàlisi multivariant són l’estat de salut autopercebuda, la satisfacció amb la vida, tenir relacions sexuals, fumar tabac, fumar haixix, consumir altres
drogues, beure alcohol en excés, conduir sota els efectes de l’alcohol. Les característiques
sociodemogràfiques i contextuals utilitzades en aquest apartat són les mateixes que durant
tot l’informe: sexe, grup d’edat, nivell d’estudis de la persona enquestada i dels seus progenitors, lloc d’origen, llengua, activitat principal, grandària del municipi i àmbit territorial.
S’afegeix també el tipus de contracte i els ingressos que aporten informació relativa al nivell
econòmic de l’individu en termes quantitatius i d’estabilitat.
El resultat d’aquest procediment és una tipologia formada pels quatre grups de joves que
es descriuen a continuació (vegeu la taula 2.13).
Taula 2.13. Tipologia d’estat de salut i hàbits de salut segons les variables que formen la
tipologia. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Dimensió

Variable

C

D

100,0

A

0,0

99,5

91,0

89,6

Nivell de satisfacció amb la vida
(satisfet)

86,0

51,6

83,6

65,4

81,4

Té relacions sexuals

78,0

88,3

94,3

100,0

83,8

Estat de salut autopercebuda (bona)
Estat de salut

Hàbits de salut

B

Total

Fuma tabac

23,6

44,0

63,1

84,3

36,2

Fuma haixix

0,2

8,2

65,0

73,5

17,6

Consumeix cocaïna

0,0

0,0

0,0

100,0

2,6

Consumeix altres drogues

0,4

1,4

7,2

64,5

3,7

28,0

31,8

70,2

82,4

39,3

0,4

5,2

49,4

44,6

13,1

Beu alcohol en excés
Condueix sota els efectes de l’alcohol

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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El grup A representa el 64,7% de la mostra, i es caracteritza pel fet de tenir un bon estat
de salut (no hi ha ningú amb un mal estat de salut), un bon grau de satisfacció amb la
vida i uns comportaments saludables. Els membres d’aquest grup pràcticament no fumen haixix, ni consumeixen cocaïna o altres drogues, ni condueixen sota els efectes de
l’alcohol. Ara bé, tot i que el percentatge de joves que fumen i que beuen alcohol al grup A
és significativament més baix que a tota la mostra, segueix situant-se entorn del 25%. És
el grup on hi ha més joves d’entre 15 i 19 anys (la mitjana d’edat se situa entorn dels 24,5
anys) i amb més proporció d’estudiants (39,3%). Els que treballen tenen la proporció més
alta de contractes indefinits (56%) i el nivell de salari més alt (en mitjana) dels quatre grups.
Hi ha una proporció de joves d’origen immigrant lleugerament superior (i estadísticament
significativa) que a tota la mostra.
El grup B representa el 10,1% de la mostra i es caracteritza pel fet de tenir una mala salut
autopercebuda i una baixa satisfacció amb la vida, així com uns hàbits de vida saludables
(excepte en el cas de fumar, ja que la proporció se situa entorn del 44%). La presència femenina és més elevada que la masculina (63,6% versus 34,4%), el grup d’edat més present
és el de 30 a 34 anys i l’edat mitjana és de 26,5 anys. És el grup amb la proporció més
elevada de joves d’origen immigrant (32,7%), amb un nivell d’estudis obligatori o inferior (tant
de la persona enquestada, un 53,3%, com dels progenitors, un 28,2%), inactius (12,9%) i
a l’atur (9,4%). A més, entre els i les joves que treballen són més habituals els contractes
temporals i uns salaris relativament baixos.
El grup C representa el 22,6% de la mostra i es caracteritza pel fet de tenir un bon estat
de salut (no hi ha ningú amb un mal estat de salut), una elevada satisfacció amb la vida i
uns comportaments de risc significativament més freqüents que als grups A i B. Un 63,1%
dels joves d’aquest grup fuma, un 65% fuma haixix, un 7,2% consumeix altres drogues, un
70,2% beu alcohol en excés i un 49,4% ha conduït sota els efectes de l’alcohol. Destaca
també que el consum de cocaïna en aquest grup és inexistent. En aquest cas, la presència
masculina és més elevada que la femenina (61% versus 39%), i el grup d’edat més freqüent
és el dels joves entre 20 i 24 anys (l’edat mitjana és de 24,7 anys), i d’origen autòcton.
Predominen els treballadors (52,6%), entre els quals el 51% té un contracte temporal, i les
persones que estan a l’atur (9,4%). Finalment, en aquest grup hi ha sobrerepresentats els
i les joves els progenitors dels quals tenen un nivell d’estudis superior (49,7%).
El grup D representa només el 2,6% de la mostra i es caracteritza pel fet de tenir un estat
de salut i un nivell de satisfacció amb la vida pitjors que els grups A i C (però millors que el
grup B) i uns comportaments de risc molt més prevalents que a la resta de grups. El 80,4%
de joves d’aquest grup fumen, el 73,5% fumen haixix, el 100% consumeixen cocaïna, el
64,5% consumeixen altres drogues, el 82,4% consumeixen alcohol en excés i el 44,6%
han conduït sota els efectes de l’alcohol. La presència masculina és molt més freqüent
que la femenina (68,4% versus 31,6%), és el grup de més edat i on la proporció de joves
de 30 a 34 anys és més habitual (la mitjana d’edat és de 27,7 anys). En aquest grup és
on hi ha menys estudiants (27,4%) i més treballadors (56,1%), que presenten la proporció
de contractes indefinits més elevada (53,4%) però salaris relativament baixos. Finalment,
en aquest grup hi ha sobrerepresentats els i les joves els progenitors dels quals tenen un
nivell d’estudis superior (66,2%).
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Aquesta tipologia intenta reproduir la que es va fer l’any 2012, però les variables introduïdes
no són exactament les mateixes (per exemple, en aquesta edició no s’han introduït les malalties relacionades amb la feina, ni s’ha preguntat si prenen medicaments, ni si han tingut
accidents viaris), fet que implica que no són estrictament comparables. Tot i això, la tipologia
és similar en alguns aspectes. D’una banda, el grup A del 2017 equivaldria als grups A i B del
2012, és a dir, joves amb un estat de salut bo i uns hàbits saludables; el grup B del 2017 es
correspondria amb el grup C del 2012, és a dir, persones amb més mala salut, més presència
femenina i d’immigrants i més situacions d’inactivitat i atur, i finalment el grup C del 2017 és
similar al D del 2012, és a dir, homes joves d’entre 20 i 24 anys amb comportaments de risc.
El grup D del 2017 no reprodueix cap grup de la tipologia de l’any 2012.

2.9. Conclusions
Els principals resultats d’aquest informe indiquen que la població jove de Catalunya té
un bon estat de salut autopercebut, així com un nivell de satisfacció amb la vida elevat.
Tot i així, hi ha una sèrie de causes que afecten la seva qualitat de vida i poden implicar
un deteriorament de la seva salut. Aquestes causes s’associen amb comportaments de
risc de la població jove, i amb factors estructurals de l’entorn social, cultural i econòmic
d’aquesta població.
Els principals resultats a destacar de l’EJC17 relacionats amb la salut de les persones joves
catalanes i alguns dels indicadors que la poden afectar són els següents:
——La meitat dels i les joves catalanes tenen una salut general (física i mental) autopercebuda excel·lent o molt bona, i fins a un 57,5% diuen que no se senten ansiosos ni
deprimits en el moment de l’entrevista. Entre les persones que van respondre que se
sentien ansioses, els motius més importants eren la manca d’ingressos, els estudis i
la manca de temps.
——Pel que fa a la satisfacció amb la vida, la mitjana va ser d’un 7,7 en una escala que anava
de 0 a 10 i on 10 era la màxima puntuació.
——En general, l’autopercepció que tenen els joves catalans de la seva salut i satisfacció
vital és relativament bona i es manté en nivells similars als de 2012.
——Tot i així, hi ha un marge de millora important: un de cada deu joves té una salut general
regular o dolenta, i un 16,1% se sentien moderadament o molt ansiosos. A més, un
10,4% va respondre donant una puntuació de 5 o menys a l’escala de satisfacció vital.
——Els indicadors relacionats amb els factors de risc laboral psicosocial es mantenen estables respecte al 2012. Els més prevalents són l’estrès (60,2%), l’absència de promoció
(55,7%) i el fet d’estar mal pagat (49,9%).
——La majoria d’aquests indicadors s’associen amb una mala salut general i/o mental, i tres
dels indicadors (feines poc creatives, estressants i amb jornades inadequades), amb
haver patit una malaltia relacionada amb la feina durant els últims 12 mesos.
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——Un 30,4% dels joves responen que han tingut malalties derivades de la feina en els últims
12 mesos, i un 7,2%, accidents laborals.
——A un 40,7% dels joves les dificultats econòmiques que afronten els fan sentir-se tristos
o angoixats.
Pel que fa als comportaments de risc, els principals resultats a destacar de l’EJC17 són
els següents:
——Vora el 80% de joves ha mantingut relacions sexuals completes (amb penetració). L’edat
mitjana amb què en van tenir per primera vegada és de 17 anys, i un 24,7% es va iniciar
abans dels 16 anys. Un 24,2% dels que han mantingut relacions sexuals durant l’últim
any han tingut alguna relació de risc. Aquestes relacions de risc (enteses com aquelles
que poden implicar un embaràs no desitjat o una malaltia de transmissió sexual) disminueixen amb l’edat i amb l’estabilització de la parella.
——El 36,2% dels i les joves fumen, dels quals la meitat fumen sovint o molt sovint. L’edat
mitjana amb què van començar a fumar és més o menys els 16 anys. Fumen més els
homes que les dones, tot i que la proporció d’homes i dones fumadors s’iguala entre
els menors de 19 anys (que és el grup d’edat que menys fuma).
——Un 17,4% de les persones enquestades fumen haixix, tot i que la gran majoria d’aquests
consumidors ho fan de manera esporàdica. Els que més consumeixen haixix són els
homes i els menors de 24 anys. Tot i això, entre els menors de 19 anys no hi ha diferències entre homes i dones. El consum és més elevat, també, entre els joves que tenen
progenitors amb estudis superiors.
——El consum de cocaïna i altres drogues és molt minoritari (entorn d’un 3%). Hi recorren
principalment homes de més de 25 anys.
——De les pràctiques de risc analitzades a l’EJC17, la més habitual ha estat el consum excessiu d’alcohol. Un 39% dels i les joves ha consumit alcohol en excés alguna vegada,
i entorn d’un 4% ho fan més sovint. Aquesta pràctica, tot i ser la més comuna de les
pràctiques de risc analitzades, és més freqüent entre els homes de 20 a 25 anys, i entre
els joves que tenen progenitors amb estudis superiors.
——Aproximadament un 12,8% de les persones joves ha conduït un vehicle havent begut
alcohol o ha anat en un cotxe conduït per una persona que n’ha begut, tot i que la majoria ho ha fet rarament. Es tracta d’una pràctica que han realitzat més homes d’entre
20 i 29 anys i és menys habitual a Barcelona.
——Entre un 40% i un 50% de les persones joves han fet ús de programes d’assessorament
en temes de salut, concretament en sexualitat o afectivitat, consum de drogues i alimentació (incloses les xerrades o conferències a l’escola sobre algun d’aquests temes).
Es tracta principalment de dones autòctones de menys de 19 anys.
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Aquestes situacions relatives a la salut no es distribueixen igual entre el jovent català, sinó
que hi ha una sèrie de variables demogràfiques i socioeconòmiques que determinen que
el risc de trobar-se en alguna d’aquestes situacions sigui més o menys elevat. Aquestes
variables, com el sexe, el lloc de naixement o l’origen socioeconòmic, constitueixen eixos
clàssics de desigualtat en salut. A continuació es descriuen les associacions estadísticament significatives entre aquests eixos i els indicadors de salut analitzats en el present
capítol. És important recordar que, com que es tracta d’una enquesta amb un disseny
transversal, cal ser prudents en la interpretació de les associacions entre indicadors laborals i comportaments de risc i la salut de les persones enquestades. I és que no es pot
demostrar quin factor és la causa i quin la conseqüència en l’associació.
Les dones tenen més mala salut general i mental que els homes, ocupen feines més mal
pagades, menys creatives i sense possibilitats de promoció. Hi ha gairebé el doble de
dones que d’homes amb malalties relacionades amb la feina. A més, ser dona s’associa
també amb sentir tristesa per motius econòmics i amb altres conductes de risc per a la
salut com ara endarrerir les visites al metge i/o la compra de medicaments i aliments bàsics.
Les noies presenten menys comportaments de risc com ara fumar, consumir drogues, beure i conduir begudes o anar en cotxe amb algú que ha begut. Aquesta tendència sembla
que està canviant entre les persones més joves, de manera que entre els menors de 19
anys la proporció d’homes i dones que consumeixen drogues (legals o il·legals) és similar.
La salut i els comportaments de risc també són diferents segons l’edat. Com més gran
és la persona enquestada, pitjor és el seu estat de salut general i més baixa la satisfacció
amb la vida. A partir dels 20 anys, els i les joves estan més exposats a riscos psicosocials
(entre d’altres, se senten més mal pagats a la feina, més estressats, tenen feines on l’ambient de treball és dolent, jornades que no els van bé i es troben amb poques possibilitats
de promoció). A més, els i les joves de més edat se senten tristos i/o angoixats per motius
econòmics en major proporció que els més joves. Els comportaments de risc per a la salut
relacionats amb el consum de drogues (legals o il·legals) tendeixen a disminuir amb l’edat,
sobretot a partir dels 25 anys, excepte en el cas del tabac i de la cocaïna.
L’activitat principal de la persona enquestada també implica diferències en termes de salut i
comportaments de risc. D’una banda, la salut dels aturats i els inactius és pitjor que la dels
ocupats i els estudiants, tot i que aquestes associacions es redueixen o fins i tot desapareixen quan s’observen de manera multivariable. A més, els aturats que declaren treballar
com a activitat secundària presenten els pitjors resultats quant a exposicions laborals
psicosocials. Els aturats i inactius són també els que tenen més problemes econòmics
relacionats amb la salut. Pel que fa als comportaments de risc, les persones inactives
són les que han mantingut menys relacions sexuals de risc, les que presenten nivells més
baixos de consum de tabac i alcohol i de conducció sota els efectes de l’alcohol (o d’anar
en cotxe amb algú que hagi begut). Els aturats, en canvi, presenten les proporcions més
elevades de consum de tabac i de conducció sota els efectes de l’alcohol (o d’anar en
cotxe amb algú que hagi begut). Aquests dos grups són els que han mantingut menys
relacions sexuals de risc i també els que han fet menys ús de programes d’assessorament
en sexualitat i drogues.
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D’altra banda, les persones que estan estudiant són les que tenen més bona salut i més
satisfacció amb la vida, les que presenten menys proporció de fumadors i de persones que
condueixen sota els efectes de l’alcohol, però més proporció de beure alcohol en excés;
són les que menys relacions sexuals completes han mantingut, però les que han tingut
més relacions de risc. També són les que fan més ús dels programes d’assessorament
en temes de salut. Finalment, les persones joves que estan treballant presenten una bona
salut autopercebuda i una alta satisfacció amb la vida, malgrat que són les que tenen una
proporció més elevada de membres que fumen tabac, beuen alcohol i condueixen sota
els efectes de l’alcohol (o van en cotxe amb algú que hagi begut) i una proporció elevada
de relacions sexuals de risc. A més, fan poc ús dels programes d’assessorament en salut.
El nivell d’estudis també implica diferències (cal tenir present que el nivell d’estudis finalitzat es correlaciona amb l’edat de la persona enquestada). Un nivell d’estudis alt influeix
de forma positiva en la salut general i la satisfacció vital dels joves. A més, les feines dels
i les joves amb nivells d’estudi més baixos són menys interessants i poc creatives, però
també menys estressants que les dels joves amb estudis superiors. No sembla, en canvi,
que aquesta variable tingui relació amb les malalties relacionades amb la feina ni amb els
accidents. A un nivell d’estudis més baix, més probabilitat d’haver de restringir el consum
d’aliments bàsics per motius econòmics. Els comportaments de risc relacionats amb el
consum de drogues (legals o il·legals) també són diferents: les persones joves amb un
nivell d’estudis finalitzat obligatori o inferior consumeixen menys alcohol, cocaïna o altres
drogues i condueixen menys sota els efectes de l’alcohol.
Els i les joves que han nascut a l’estranger tenen pitjor salut mental i una satisfacció vital
més baixa que els nascuts a Catalunya i a la resta d’Espanya. Els nascuts aquí tenen, en
major proporció, feines més estressants, però també menys problemes de salut relacionats
amb motius econòmics. Les persones d’origen immigrant presenten menys freqüència
de consum de drogues (legals o il·legals) i d’haver conduït sota els efectes de l’alcohol (o
d’anar amb algú que hagi begut). També fan menys ús dels programes d’assessorament
en temes de salut.
El nivell d’estudis dels pares no sembla un factor tan decisiu a l’hora d’explicar la salut
general o mental i la satisfacció amb la vida. Pel que fa a les condicions de treball que
poden causar malaltia, el nivell d’estudis dels progenitors influeix més en les possibilitats
de promoció, les quals augmenten a mesura que augmenta el nivell educatiu d’aquests.
Sorprenentment, sembla que els fills dels que tenen un nivell educatiu més alt tenen feines
més inestables. Tots quatre indicadors de mala salut per motius econòmics mostren una
gradació amb el nivell d’estudis dels pares, de manera que a menor nivell d’estudis més
freqüents són els problemes. Els joves i les joves amb progenitors amb un nivell d’estudis
superior presenten unes proporcions superiors a la resta de consum d’haixix, cocaïna,
altres drogues i alcohol en excés. A més, són els que han mantingut relacions sexuals
completes en menor proporció, però han estat relacions de risc en una proporció més
elevada.
Les variables grandària del municipi i àmbit territorial són les que presenten menys associacions amb els indicadors de salut. Això implica que l’eix territorial té un paper menys
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destacat que d’altres en la configuració de les desigualtats en salut entre els joves de
Catalunya. Pel que fa als comportaments de risc, sí que hi ha alguna diferència rellevant
segons la grandària del municipi. D’una banda, a Barcelona és on més pràctiques sexuals
de risc es produeixen (comparant-ho amb municipis petits). De l’altra, és on hi ha més
consum de cocaïna, altres drogues i alcohol, però on menys es condueix sota els efectes
de l’alcohol. Probablement aquest últim fet es pot explicar per l’oferta de transport públic
a Barcelona (que també pot ajudar a explicar la variació d’accidents de trànsit entre municipis). Finalment, a Barcelona és on menys ús de programes de salut es fa.
L’anàlisi multivariant de clústers permet caracteritzar una tipologia d’estat i hàbits de salut
formada pels quatre grups següents:
——El grup A es caracteritza pel fet de tenir un estat de salut bo i uns comportaments de risc
quasi inexistents (excepte en el cas de l’alcohol i el tabac). Les persones d’aquest grup
són, a grans trets, més joves i estudiants. Els joves que treballen tenen una proporció
de contractes indefinits superior a la resta.
——El grup B es caracteritza per un estat de salut i satisfacció amb la vida dolents, i amb
uns comportaments molt saludables (excepte en el cas de fumar). Es tracta d’un grup
feminitzat, en què predominen els joves d’origen immigrant, en situació d’atur o inactivitat, i en el cas dels treballadors, amb contractes temporals i els salaris més baixos
de la mostra.
——El grup C es caracteritza pel fet d’estar format per joves amb un bon estat de salut que
posen en pràctica uns comportaments de risc importants. Es tracta d’un grup format
per homes d’entre 20 i 24 anys, amb progenitors amb un nivell d’estudis superior. Són
principalment persones treballadores (amb més predomini de contractes temporals) i
a l’atur.
——El grup D és el més minoritari (un 2,7% de la mostra) i es caracteritza per un estat de
salut i satisfacció amb la vida regulars i per uns comportaments de risc més extrems.
Hi predominen els homes, d’entre 30 i 35 anys, que treballen o estan a l’atur.
Aquests resultats es corresponen bastant amb els de l’EJC12, tot i que hi ha algunes
diferències (que en alguns casos es deuen a la formulació diferent de la pregunta o les
categories de resposta). Hi ha una sèrie de factors estructurals que sembla que influeixen en la salut de la població jove a Catalunya. És a dir, sembla que una part dels i les
joves de Catalunya estan sotmesos a unes situacions socials que deterioren la seva salut
i que requeririen un canvi estructural. A grans trets, els eixos que ajuden a entendre la
diferent distribució de la salut entre els i les joves a Catalunya són els següents. En primer
lloc, el gènere, que es manté com a eix de desigualtat social en salut (de manera que
les dones tenen més mala salut), en l’accés al mercat laboral (tenen accés a feines més
precàries) i en comportaments de risc (en general presenten menys comportaments de
risc, excepte entre els menors de 19 anys, en què no es presenten diferències). Aquest
fet s’hauria d’incorporar al disseny dels programes d’assessorament i de promoció de la
salut d’aquest col·lectiu.
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En segon lloc, l’eix treballa o estudia/aturat o inactiu, que substituiria l’eix activitat/inactivitat
detectat a l’enquesta del 2012. Enguany s’ha mostrat que les persones que treballen o
estudien tenen més bona salut. Ara bé, entre les que treballen, les que estan més exposades a feines precàries, insegures, etc., tenen clarament més mala salut, tot i que es
tracta d’un factor estructural modificable. Els estudiants són els que tenen més bona salut
(també gràcies a l’edat), però també són els que més alcohol beuen i més relacions de risc
mantenen (tot i que són els que més ús fan dels programes d’assessorament en drogues i
sexualitat). Caldria tenir en compte aquest fet en les activitats de sensibilització i promoció
de la salut que es fan a les escoles.
Finalment, el lloc d’origen de la persona també es manté com a eix de desigualtat en salut,
de manera que les persones immigrants presenten pitjor estat de salut (i menys comportaments de risc). És molt possible que aquests fets estiguin relacionats amb circumstàncies
estructurals, com ara ser fill d’una família amb un estatus socioeconòmic més baix, amb
un accés al mercat laboral més restringit, cosa que aboca la persona jove a feines més
precàries i a situacions d’atur o d’inactivitat forçoses.
D’altra banda, igual que en l’anàlisi de l’EJC12, s’ha mostrat que el grup que més comportaments de risc assumeix és el dels homes entre 20 i 24 anys amb progenitors que tenen
estudis superiors. Els seus mals hàbits són principalment el consum de tabac, haixix, alcohol i anar en cotxe sota els efectes de l’alcohol. Sembla que es tracta d’un col·lectiu en
què assumir certs riscos forma part del seu model de transició juvenil cap a l’edat adulta
(Espluga i Boso, 2012). Caldrà esperar uns anys per veure si la tendència detectada entre
les noies menors de 19 anys que iguala el seu consum de drogues (legals i il·legals) al dels
nois es consolida, i per tant s’equiparen els models de transició juvenils. Enguany s’ha detectat un altre grup, molt minoritari, format principalment per homes de més de 30 anys que
tenen uns comportaments de risc molt extremats. És molt alarmant l’hàbit de conduir sota
els efectes de l’alcohol (o anar en cotxe amb algú que ha begut) en aquests dos col·lectius.
Tal com han mostrat els principals resultats d’aquest informe, moltes de les causes (i/o
conseqüències) del nivell de salut i de les desigualtats socials en salut dels i les joves es
troben en factors estructurals del seu entorn social, econòmic i cultural. Per tant, el plantejament de les polítiques de salut no es pot limitar a l’àmbit assistencial sanitari o a les
accions de prevenció, educació i sensibilització per a la salut. Cal incidir en tots aquests
factors estructurals que també repercuteixen en la salut de la població (jove), com són la
precarització laboral o la manca de feina, a partir de polítiques públiques adients.
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3. Participació i política
Heterogeneïtat i intensificació de la participació en nous contextos
de socialització
Fidel González Pérez, Sílvia Luque i Delgado i Hungría Panadero Hernández

3.1. Introducció
L’anàlisi de la participació dels i les joves a Catalunya es troba en un cert estadi de maduresa. Les anàlisis comparatives entre joves i adults, pel que fa als nivells d’implicació,
posicionaments i pràctiques polítiques, fetes a partir de l’explotació de l’Enquesta sobre
participació i política 2011 (Soler, 2013) ens han permès superar els prejudicis sobre la
desafecció política de la població jove en relació amb l’adulta. Aquest informe presentava
força similituds en la implicació i el posicionament polític entre joves i adults, i subratllava
certes singularitats del col·lectiu jove: menys proximitat als partits polítics i més inclinació
per les formes no institucionals de participació.
La superació d’aquest debat marca un punt d’inflexió en les anàlisis de la participació jove
que permet centrar l’interès a analitzar quins canvis es produeixen en els comportaments
dels i les joves i quins són els elements que permeten comprendre’ls i explicar-los, sempre
tenint present que la població jove no és homogènia i presenta diverses interseccionalitats
a partir del sexe, de l’origen familiar o de l’edat, entre d’altres. En aquest capítol s’intenta
comprendre com es concreta aquesta heterogeneïtat en les diferents formes de participació i relació dels joves amb l’esfera pública.
L’orientació d’aquest capítol coincideix amb la desenvolupada al capítol dedicat a la participació de l’informe general de l’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) de 2012 realitzada
per Soler (2013), i respon a la voluntat expressa de donar continuïtat a les anàlisis i de
permetre copsar les transformacions i les continuïtats produïdes durant el període transcorregut entre l’una i l’altra. Malgrat aquesta voluntat, les diferències en el disseny mostral
de les dues enquestes demanen prudència a l’hora de fer la comparativa.
Respecte a l’edició anterior s’incorporen dos nous elements d’anàlisi: el primer fa referència
a la voluntat de tenir en compte la previsible incidència de l’actual cicle de mobilitzacions
vinculades a la reivindicació sobiranista i la clara presència d’aquest debat a l’agenda
política de Catalunya. A diferència de l’EJC12, la present edició incorpora l’anàlisi de la
influència d’aquest posicionament, especialment en relació amb el seu impacte en les
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formes individuals de participació. En segon lloc, també s’ha volgut incorporar l’anàlisi de
les diferències i les desigualtats relacionades amb les diverses identitats culturals. Una
anàlisi preliminar de les dades ha suggerit la seva existència: en especial, crida l’atenció
una marcada diferència entre la identitat cultural que estableixen les persones joves socialitzades en un context familiar amb origen territorial i cultural català i la identitat cultural
de les persones joves amb un vincle identitari i d’origen que es correspon amb la resta
de l’Estat. És per això que també s’ha volgut fer una lectura transversal tenint en compte
aquest element diferencial.
Aquest capítol s’estructura en quatre apartats d’anàlisi: el primer analitza els valors i les
actituds polítiques de la població jove a través d’una aproximació a la implicació subjectiva
(interès i eficàcia política) i els posicionaments polítics de les persones joves. Per tal de
copsar l’actual context polític, a més d’analitzar el posicionament de les persones joves a
través del tradicional eix esquerra-dreta i del sentiment de pertinença, s’examina com es
posicionen davant de la relació entre Catalunya i Espanya i el dret d’autodeterminació. El
segon apartat analitza el comportament de la població jove, tant pel que fa a la participació
associativa com als repertoris individuals de participació. En aquests dos primers apartats
es descriu la distribució de cada un dels indicadors entre la població jove de Catalunya,
s’analitzen les diferències en funció dels perfils i de les situacions socials de les persones
joves i, finalment, s’analitzen els factors que expliquen les diferents formes d’implicació
i de participació. En l’apartat següent s’elabora una tipologia de joves en funció de la
seva relació amb l’esfera pública i es descriuen les característiques de la composició de
cadascun dels tipus generats. Al darrer apartat, aprofitant que l’EJC17 és una enquesta
que proporciona informació sobre les transicions juvenils, es proposa observar com els
canvis en els cicles vitals impacten en les formes de relació de les persones joves amb
l’esfera pública.

3.2. Valors i actituds polítiques
Aquest apartat presenta l’anàlisi dels principals factors que es vehiculen amb les actituds,
els valors i els posicionaments de les persones joves; és a dir, quina és la implicació política
i el posicionament dels i les joves en l’esfera pública analitzada des de la subjectivitat personal. S’examina, en primer terme, el grau d’implicació política de la població jove a partir
d’indicadors com l’interès per la política i l’eficàcia d’aquesta. En segon terme s’exposa
el seu posicionament ideològic o polític davant de diferents elements que destaquen per
la seva rellevància en el context actual, com són l’autoubicació en l’eix esquerra-dreta i el
posicionament respecte al sentiment nacional, el dret d’autodeterminació i la relació entre
Catalunya i l’Estat espanyol.

3.2.1. Implicació política
L’EJC17 incorpora preguntes sobre el grau d’implicació política que permeten analitzar i
caracteritzar la relació entre les persones joves i l’esfera pública a través d’actituds d’implicació. Quan es fa referència a aquesta relació entre joves i implicació política molt sovint
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es presenten termes vinculats a la desafecció, l’apatia o el rebuig “institucional”. En aquest
apartat s’analitzen tant l’interès per la política com l’eficàcia política externa, expressada
a través del suport específic a la democràcia, i es descriuen els factors explicatius de la
implicació política de les persones joves.

Interès per la política
Un dels elements més habituals per a l’anàlisi de la implicació política és la motivació que
aquesta genera, i en conseqüència el valor que se li dona. Així, explorar l’interès per la
política es mostra com a un indicador per mesurar la implicació política subjectiva. En
una escala del 0 al 10, on el 0 significa un interès mínim per la política i el 10 representa el
nivell màxim, la població jove mostra una mitjana de 4,83.1 El valor amb més percentatge
de resposta (la moda) ha estat el 0, és a dir, un nul interès per la política, en un 17% dels
casos. Tot i això, si agrupem les respostes en cinc categories, tal com mostra el gràfic 3.1,2
es pot apreciar que la distribució de resultats presenta una elevada diversitat respecte a
l’interès que suscita la política. La categoria amb més pes és la de les persones joves que
s’hi manifesten mitjanament interessades, amb el 31,5% del total. La segona categoria de
resposta amb més pes es correspon a les persones joves que expressen estar-hi bastant
interessades (25%), sensiblement per sobre de les que diuen no tenir-hi cap interès (21,1%).
Si es polaritza la mostra obviant les respostes intermèdies, no s’observen diferències
destacables entre les persones joves que expressen interès i les que no (35,6% i 32,9%
respectivament).
Gràfic 3.1. Grau d’interès per la política. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
10,6% Molt interessat/ada
21,1% Gens interessat/ada

25% Bastant interessat/ada

11,8% Poc interessat/ada

31,5% Mitjanament interessat/ada

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

1

Cal destacar que el nivell de resposta d’aquesta pregunta, que no era obligatòria, ha estat molt alt: el 89,3% de les persones
joves enquestades la va respondre.

2

S’han agrupat els valors de l’escala 0 a 10 de la manera següent: 0-1 gens interessat/ada; 2-3 poc interessat/ada; 4-6 mitjanament
interessat/ada; 7-8 bastant interessat/ada, i 9-10 molt interessat/ada.
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Diferenciant l’anàlisi segons perfils sociodemogràfics, tal com mostra la taula 3.1, les variables que presenten unes diferències més rellevants són les vinculades amb l’origen social,
com el lloc de naixement o la llengua familiar d’origen, o les relacionades amb la posició
socioeconòmica dels progenitors. En aquest últim cas, en la població jove amb pares o
mares que tenen ocupacions directives o gerencials s’observa un interès per la política
amb una mitjana de 5,72, notablement per sobre de la mitjana general, i que es diferencia
de forma destacada d’aquelles persones joves amb progenitors que desenvolupen ocupacions elementals, amb una mitjana de 4,26. Si es diferencia per lloc de naixement, la
població jove nascuda a Catalunya o a la resta de l’Estat presenta una mitjana d’interès
sensiblement per sobre de la població jove nascuda a l’estranger.
Taula 3.1. Implicació política segons característiques sociodemogràfiques. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Mitjana (en una escala del 0 al 10)
Implicació política
Variable

Sexe

Grup d’edat

Lloc de naixement

Llengua d’origen

Lloc de naixement del
pare i la mare

Categoria
socioeconòmica més
alta del pare o la mare

Categoria

Interès per la
política

Eficàcia
externa

Homes

5,16

4,89

Dones

4,51

4,69

De 15 a 19 anys

4,69

5,05

De 20 a 24 anys

4,85

4,81

De 25 a 29 anys

5,02

4,64

De 30 a 34 anys

4,78

4,72

A Catalunya

4,97

4,56

A la resta de l’Estat

5,03

4,23

A l’estranger

4,38

5,69

Català

5,43

5,02

Tant català com castellà

4,44

4,47

Castellà

4,57

4,50

Altres

4,22

5,52

Ambdós a Catalunya

5,20

4,89

Un a Catalunya i l’altre a la resta d’Espanya

4,51

4,31

Un a l’estranger i l’altre a Catalunya o a Espanya

5,05

4,67

Ambdós a la resta d’Espanya

4,93

4,08

Ambdós a l’estranger

4,44

5,61

Ocupacions directives i gerencials

5,72

5,98

Ocupacions tècniques i professionals

5,71

5,30

Ocupacions mitjanes

4,55

4,65

Ocupacions elementals

4,26

4,64
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Implicació política
Variable

Categoria
Fins a 2.000 hab.

Grandària del municipi

Àmbit territorial

Interès per la
política

Eficàcia
externa

5,03

4,88

De 2.001 a 10.000 hab.

4,76

4,45

De 10.001 a 50.000 hab.

4,57

4,63

Més de 50.000 hab. (excepte Barcelona ciutat)

4,84

4,76

Barcelona ciutat

5,18

5,26

Metropolità

4,91

4,79

Comarques Gironines

4,69

4,80

Camp de Tarragona

4,51

4,57

Terres de l’Ebre

4,80

5,10

Ponent i Alt Pirineu i Aran

4,91

4,95

Comarques Centrals

4,79

4,82

Penedès

4,63

4,72

4,83

4,79

Total
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

En la resta de variables s’observen diferències menys destacables, però és interessant fer
esment del sexe. Els homes joves expressen, de mitjana, un interès per la política sensiblement més elevat que en el cas de les dones: un 5,16 davant d’un 4,51. A priori, sembla
que en augmentar l’edat també s’incrementa perceptiblement l’interès per la política, tot
i que la relació creixent no és contínua. Si l’interès per la política creix entre els 15 i els 29
anys, a partir dels 30 anys aquesta influència positiva es trenca, i l’interès pels afers polítics
disminueix. Per altra banda, no sembla que hi hagi una relació lineal forta respecte a la
grandària del municipi.

Eficàcia política externa
L’eficàcia política fa referència a la percepció que té l’individu respecte de la seva capacitat
d’influir en els afers públics, ja sigui per la pròpia capacitat per expressar i fer arribar les
seves preferències o per la permeabilitat del sistema per assumir-les. El primer dels casos
s’identifica amb el terme eficàcia política interna, i el segon fa referència a l’eficàcia política
externa. Ateses les característiques de les preguntes que constitueixen l’EJC17, aquest
informe només explora l’eficàcia política externa a través de l’anàlisi del suport específic
a la democràcia.
Diversos elements estructurals i funcionals del sistema polític poden desincentivar la implicació política restringint-la a les persones amb un clar i decidit posicionament polític.
En aquest sentit, l’anàlisi del funcionament del sistema democràtic es mostra com un
bon indicador que agrega les possibles valoracions que es puguin fer de les estructures
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o els agents del sistema polític. Més enllà del suport difús a la democràcia, que valora la
preferència per un sistema democràtic davant d’un autocràtic, el suport específic valora
el funcionament de la democràcia des d’un punt de vista més efectiu. Per saber com es
posicionen les persones joves se’ls ha demanat que valorin, en una escala de 0 a 10, com
consideren, en general, que funciona la democràcia a Catalunya, on un 0 significa que la
democràcia funciona molt malament i un 10, que funciona molt bé.
La puntuació mitjana a la democràcia a Catalunya ha estat d’un 4,79,3 una mitjana que
es correspon amb la moda (la resposta que s’ha donat més vegades), que ha estat el 5.
Si s’agreguen les respostes per categories,4 es pot apreciar com la posició majoritària
és la que correspon amb un suport mitjà al funcionament de la democràcia, en la qual
se situen el 44,9% de les persones joves. Per tant, es podria concloure que la població
jove es mostra mitjanament satisfeta amb el funcionament de la democràcia, sense que
destaquin les posicions favorables o crítiques. El 27,7% de la població jove manifesta que
està bastant o molt satisfeta amb la democràcia a Catalunya. Davant d’aquest suport,
trobem un posicionament més crític amb el funcionament del sistema, ja que el 27,4% es
manifesta insatisfeta. Malgrat aquesta aparent indefinició, cal destacar que la proporció
de les persones joves que es manifesten gens satisfetes (15,1%) triplica la de les que es
mostren molt satisfetes (4,2%), fet que també es visualitza en preguntar sobre el principal
problema que té actualment Catalunya, quan la insatisfacció amb la política representa la
tercera resposta que més vegades s’ha expressat.
Gràfic 3.2. Grau de satisfacció amb el funcionament de la democràcia a Catalunya. Joves
de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
4,2% Molt satisfet/at

23,5% Bastant satisfet/a

15,1% Gens satisfet/a

12,4% Poc satisfet/a
44,9% Mitjanament satisfet/a

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Segmentant l’anàlisi segons diferents perfils, a la taula 3.1 s’aprecia com gran part de les
variables socioeconòmiques generen un efecte oposat respecte a l’interès per la política.
A diferència de l’indicador anterior, l’edat, el lloc de naixement o la procedència familiar
3

El nivell de resposta d’aquesta pregunta, que no era obligatòria, ha estat del 80,4% de les persones joves enquestades

4

Els valors de l’escala 0 a 10 s’han agrupat en cinc categories: 0-1 gens satisfet/a; 2-3 poc satisfet/a; 4-6 mitjanament satisfet/a;
7-8 bastant satisfet/a; i 9-10 molt satisfet/a.
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mostren una influència oposada quan s’analitza la seva relació amb la satisfacció amb el
funcionament de la democràcia.
No s’aprecien diferències destacables entre homes i dones ni entre els diferents grups
d’edat. Altra vegada, les principals diferències es presenten segons l’origen social. Les
persones joves amb pares o mares que desenvolupen ocupacions directives o gerencials
valoren de forma més positiva el funcionament de la democràcia, amb una valoració mitjana
del 5,98, davant del 4,64 de la població jove amb progenitors amb ocupacions elementals.
La població jove d’origen estranger mostra un suport específic a la democràcia més elevat
que la resta. En canvi, les persones joves amb un origen vinculat a l’Estat espanyol manifesten unes valoracions més baixes. Les nascudes a l’estranger expressen una valoració
mitjana de 5,69, davant del 4,56 que manifesten les que han nascut a Catalunya. Destaca
que la població jove nascuda a la resta de l’Estat és la més desafecta amb el funcionament
del sistema democràtic, amb una valoració mitjana de 4,23. Les persones joves amb progenitors nascuts a l’estranger valoren de mitjana el funcionament de la democràcia amb
un 5,61. En canvi, entre els fills i les filles amb pares o mares nascuts a la resta de l’Estat
espanyol la mitjana és de 4,08.
Pel que fa a la grandària del municipi de residència, la població jove que resideix en municipis amb més habitants expressa més satisfacció amb el funcionament de la democràcia.
Les persones joves que resideixen en municipis de menys de 2.000 habitants mostren una
mitjana de 4,88, que s’incrementa progressivament al mateix temps que s’incrementa el
nombre d’habitants, fins a arribar a ser de 5,26 a la ciutat de Barcelona.
Un posicionament crític amb el sistema democràtic es pot correspondre amb una elevada
activitat política com a actitud reactiva que vol generar un canvi davant d’una insatisfacció, o
per contra pot estar relacionat amb una apatia política generalitzada (Vázquez, 2010). En el
cas de les persones joves catalanes, l’EJC17 no mostra un posicionament reactiu davant de la
insatisfacció amb el funcionament democràtic, en tant que existeix una clara relació: a menys
satisfacció amb el funcionament de la democràcia, menys interès per la política.5 Només
el 5% de les persones joves que expressen una elevada insatisfacció amb el funcionament
de la democràcia declaren estar molt interessades per la política. Caldrà veure (als propers
apartats) si aquesta insatisfacció es vehicula a través d’activitats polítiques de protesta.

Factors explicatius de la implicació política de les persones joves
Tal com hem pogut comprovar, les variables no actuen de forma aïllada: el més probable i
habitual és que unes influeixin en les altres i que un mateix fenomen es pugui explicar per la
conjunció d’un cúmul de característiques i situacions. En aquest sentit, per tal de discernir
l’efecte que té cada una de les variables d’anàlisi en l’indicador observat cal poder aïllar
cada variable mantenint constants la resta, per tal de mostrar l’efecte net que té. D’aquesta
manera es pot apreciar quin és l’efecte que es genera de forma exclusiva en l’indicador que
es vol analitzar. L’anàlisi multivariable ens permet examinar com diferents factors poden
5

Vegeu la taula A3.1 de l’annex en línia.
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influir en la implicació política de la població jove, controlant l’efecte que tenen entre si. Per
a cada un dels indicadors d’implicació s’ha portat a terme una regressió lineal, en la qual
s’han tingut en compte les diferents variables socioeconòmiques, la majoria observades
anteriorment a través de l’anàlisi bivariable. Això permetrà identificar les possibles desigualtats que genera un diferent origen social, cultural o territorial, o altres característiques
de la persona com són el seu sexe, l’edat, el nivell d’instrucció o la seva trajectòria vital.
L’anàlisi de regressió6 presenta unes relacions semblants a les observades anteriorment.
A través de la regressió també s’observa que determinades variables sociodemogràfiques
generen una influència oposada entre l’interès per la política i l’eficàcia externa. No és el
cas del sexe: el fet de ser home té una influència positiva tant en l’eficàcia externa com en
l’interès per la política, en aquest últim cas amb més intensitat.
Per altra banda, si l’edat té un efecte positiu sobre l’interès per la política, en la valoració
sobre el funcionament de la democràcia té una influència negativa. Si bé a l’anàlisi bivariable l’edat no presentava una relació lineal clara amb l’interès per la política, la regressió
mostra certa influència positiva. En incrementar-se l’edat, s’accentua també l’interès pels
afers polítics. Possiblement aquest efecte té més a veure amb el fet d’estar estudiant, en
tant que la seva influència és igualment positiva però molt més intensa. En canvi, l’edat té
un efecte negatiu en l’eficàcia externa, i es manté el que s’ha observat anteriorment: un
increment de l’edat representa un efecte negatiu en la valoració que les persones joves
fan del funcionament de la democràcia a Catalunya.
Respecte al lloc de procedència, destaca el fet de néixer a l’estranger, que té una forta
influència positiva en l’eficàcia externa, tot i que presenta un efecte negatiu en l’interès per
la política. La llengua d’origen també es perfila com un factor que afecta tant l’interès per la
política com l’eficàcia externa. En tots dos casos, el fet que a la llar d’origen es parli català
incrementa tant la predisposició pels afers polítics com la valoració del funcionament de
la democràcia.
La categoria professional dels progenitors té una influència tant en l’interès per la política
com en l’eficàcia externa, i fins i tot controla l’efecte del nivell d’instrucció tant de la persona
jove com dels seus progenitors. Sembla que aquestes dues últimes variables perden la
influència davant la desigualtat de classe, de la qual cosa es podria deduir que les persones
joves de famílies amb cert estatus mostren més interès i confiança en el sistema que les que
provenen de famílies de classe treballadora, encara que disposin del mateix nivell d’estudis.

3.2.2. Posicionament
En aquest apartat s’analitzarà de quina manera es posicionen les persones joves respecte
a diferents elements ideològics o qüestions polítiques determinades que destaquen per
la seva rellevància en el context polític actual. En primer lloc, s’analitza l’autoubicació de
la població jove de Catalunya respecte a l’eix ideològic esquerra-dreta. Seguidament es

6

Vegeu la taula A3.6 de l’annex en línia.
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mostra el posicionament respecte al sentiment nacional, el dret d’autodeterminació i la
relació entre Catalunya i Espanya.

Eix esquerra-dreta
Aquest indicador, tot i ser extensament emprat en les diagnosis sobre el posicionament
polític de la població, també pot ser qüestionat per la possible pèrdua de rellevància davant
la forta desinstitucionalització que fa trontollar les referències ideològiques i institucionals
rígides (Gonzàlez, 2007). És per això que, en primer lloc, es presenta el percentatge de
persones joves que manifesten un posicionament en aquest eix. El 43,3% de la població
jove no se situa davant aquesta qüestió, bé perquè no ho sap o perquè, independentment
del fet que disposi d’un posicionament, no l’ha volgut manifestar. Aquesta manca de posicionament és més elevada en el cas de les dones joves (48%), les persones de menys edat
(47,3% entre els nois i noies de 15 a 19 anys), les que han nascut fora de l’Estat espanyol
(59,6%), les que els seus progenitors desenvolupen ocupacions elementals (48,8%) i les
persones joves que viuen a l’àmbit territorial de Tarragona (50,9%). Aquestes categories
també coincideixen amb un interès inferior per la política.
En una escala on l’1 representa l’extrema esquerra i el 7 l’extrema dreta, l’autoidentificació
mitjana de les persones joves en l’eix ideològic se situa en el 2,87. La categoria més usual
(la moda) ha estat la d’“esquerra” (amb un valor de 2), cosa que assenyala una continuïtat
respecte a les dades de l’anterior edició de l’enquesta (EJC12). El 56,2% de les persones
joves s’ubiquen a l’esquerra i l’extrema esquerra, tot i que s’ha d’aclarir que les que es
declaren “d’esquerres” representen el 52,4% del total de la mostra. Un 36,9% de les persones joves s’autoubiquen al centre (centreesquerra, centre i centredreta), i un 6,9% a la
dreta i l’extrema dreta.
Gràfic 3.3. Posicionament en l’eix esquerra-dreta. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Tal com s’observa a la taula 3.2, les dones (2,71) se situen sensiblement més a l’esquerra
que els homes (3,01). L’edat no presenta diferències destacables entre les mitjanes dels
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diferents grups analitzats, i la possible relació no és lineal. Una vegada més, les variables
relacionades amb l’origen presenten més diferències: les persones joves nascudes a l’estranger es posicionen en una mitjana més propera als valors centrals de l’eix (3,33) que les
nascudes a Catalunya (2,77) o a la resta de l’Estat (2,93). La diferència es dona de forma
similar quan es té en compte l’origen dels progenitors. Per altra banda, que la llengua
d’origen sigui el català presenta una aproximació més elevada a valors situats a l’esquerra
respecte a la resta de llengües d’origen.
Taula 3.2. Posicionaments polítics segons característiques sociodemogràfiques. Joves de
15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Mitjana i percentatge
Posicionament polític

Variable

Sexe

Grup d’edat

Lloc de naixement

Llengua d’origen

Lloc de naixement
del pare i la mare

Categoria socioeconòmica més alta del
pare o la mare

Categoria

Homes

Eix esquerradreta
(mitjana)7

3,01

Només
català/
ana o més
català/
ana que
espanyol/a
(%)

A favor
del
“dret a
decidir”
(%)

A favor
de la independència
(%)

37,0

89,0

45,4

Dones

2,71

36,7

90,4

41,3

De 15 a 19 anys

2,77

38,3

91,6

49,3

De 20 a 24 anys

2,87

39,0

91,9

44,9

De 25 a 29 anys

2,99

36,4

88,6

41,5

De 30 a 34 anys

2,85

34,3

87,3

39,1

A Catalunya

2,77

45,2

92,7

47,2

A la resta de l’Estat

2,93

2,8

74,7

14,9

A l’estranger

3,33

15,0

81,5

35,7

Català

2,61

74,9

98,0

73,8

Tant català com castellà

2,89

33,1

91,0

41,6

Castellà

3,01

15,8

84,6

22,0

Altres

3,40

13,2

83,3

36,9

Ambdós a Catalunya

2,68

62,4

95,5

65,0

Un a Catalunya i l’altre a la resta
d’Espanya

2,87

34,1

89,9

32,3

Un a l’estranger i l’altre a Catalunya
o a Espanya

2,97

34,9

92,8

43,7

Ambdós a la resta d’Espanya

2,84

14,2

83,8

16,9

Ambdós a l’estranger

3,30

11,6

81,8

32,7

Ocupacions directives i gerencials

2,77

56,6

92,3

51,3

Ocupacions tècniques i professionals

2,78

50,3

93,0

54,8

Ocupacions mitjanes

2,87

32,0

90,3

39,5

Ocupacions elementals

3,13

18,4

74,0

29,7
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Posicionament polític

Variable

Categoria

Eix esquerradreta
(mitjana)7

Fins a 2.000 hab.

Grandària del
municipi

Àmbit territorial

2,67

Només
català/
ana o més
català/
ana que
espanyol/a
(%)

A favor
del
“dret a
decidir”
(%)

A favor
de la independència
(%)

64,0

92,9

69,0

De 2.001 a 10.000 hab.

2,71

51,8

92,3

62,1

De 10.001 a 50.000 hab.

2,89

39,8

91,4

45,7

Més de 50.000 hab. (excepte
Barcelona ciutat)

2,91

29,4

87,6

36,9

Barcelona ciutat

2,92

29,5

88,4

33,3

Metropolità

2,89

32,5

89,3

38,4

Comarques Gironines

2,96

39,0

91,6

50,8

Camp de Tarragona

2,93

37,3

82,4

41,9

Terres de l’Ebre

2,70

56,7

92,8

63,0

Ponent i Alt Pirineu i Aran

2,78

51,4

92,3

54,3

Comarques Centrals

2,60

64,0

96,5

72,9

Penedès

2,92

34,5

89,2

43,3

2,87

36,8

89,7

43,4

Total
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

L’origen social mostra una relació creixent respecte a la categoria professional dels progenitors. A mesura que s’incrementa la categoria professional trobem un posicionament
més cap a l’esquerra de l’eix ideològic. Les persones joves amb progenitors que ocupen
posicions directives i gerencials s’ubiquen en posicionaments més propers a l’esquerra
(2,77), i les que desenvolupen ocupacions elementals, més cap al centre (3,13). En relació amb les característiques territorials, el nombre d’habitants del municipi mostra una
relació creixent: com més gran és, la mitjana s’aproxima a valors vinculats al centre de
l’eix, tot i que les diferències són poc rellevants. Així, les persones joves de municipis
de menys de 2.000 habitants mostren una mitjana de 2,67, mentre que a la ciutat de
Barcelona és de 2,92.

Sentiment de pertinença
Més enllà de la presentació del posicionament ideològic que sintèticament es recull amb
l’eix esquerra-dreta, a Catalunya cal tenir present un segon aspecte que configura el posicionament polític, que és l’eix nacional. Per aproximar-nos a l’anàlisi d’aquest eix es fan
servir tres preguntes de l’enquesta: la que interpel·la al sentiment de pertinença, la que
demana un posicionament sobre el dret d’autodeterminació i la referent a la relació que
s’ha d’establir entre Catalunya i Espanya.
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En aquest punt cal tenir present que l’enquestació es fa en un moment en què l’element
identitari representa un dels principals temes de l’agenda política, amb una elevada mobilització social al voltant de la reivindicació sobiranista. Aquest procés ha pogut generar
una polarització respecte al sentiment nacional. Per una banda es percep un increment
en l’activació de la base social que dona suport a la reivindicació d’independència, que
es troba en una fase expansiva, però també s’han activat aquells sectors denominats unionistes o constitucionalistes, cosa que ha avivat el sentiment espanyolista. Una possible
pista sobre la rellevància de la clivella territorial és el nivell de resposta que ha generat en
les diferents preguntes relacionades. En aquest cas, el nivell de posicionament és notablement més elevat respecte a l’eix ideològic esquerra-dreta: el 86,8% de les persones
joves manifesten tenir un posicionament respecte al sentiment de pertinença; el 77,6%,
al voltant del dret a l’autodeterminació, i el 70,5%, sobre quina ha de ser la relació entre
Catalunya i Espanya.
Lluny de la hipòtesi plantejada, el sentiment de pertinença entre les persones joves no
es manifesta a través d’una distribució polaritzada, i mostra una posició hegemònica
d’aquelles persones joves que se senten tan catalanes com espanyoles (36,8%). Malgrat
que aquest sentiment duplica la segona opció (només català/ana: 18,8%), la suma de les
dues categories on predomina el sentiment de catalanitat (només català/ana o més català/
ana que espanyol/a) se situa amb un 37,1%, al mateix nivell que el sentiment d’identitat
compartit.
Una altra dada que ens allunya de la hipòtesi de la polarització és la que fa referència al previsible creixement d’un sentiment reactiu en contraposició a la reivindicació
sobiranista. En aquest sentit, les persones que manifesten un sentiment espanyolista
(exclusivament espanyol o més espanyol que català) resten a una distància destacada
dels sentiments anteriors, i representen posicions relativament minoritàries (6,5% i 5,9%
respectivament), un nivell similar al de les persones joves que se senten ciutadanes del
món (6%). Així, les posicions on predomina el sentiment espanyol sumen el 12,4%, molt
distanciades del sentiment catalanista i del compartit, i fins i tot per sota de les persones
que manifesten tenir altres sentiments territorials de pertinença (entre totes elles sumen
el 13,6%).
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Gràfic 3.4. Sentiment de pertinença nacional. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
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L’anàlisi del sentiment de pertinença segons el perfil sociodemogràfic es presenta a la taula
3.2 en funció del posicionament de sentir-se només català o més català que espanyol
respecte a la resta de respostes. No s’aprecien diferències rellevants quan s’analitza l’indicador diferenciant entre homes i dones o segons l’edat de les persones joves. En canvi,
les variables vinculades a l’origen cultural o territorial mostren notables diferències, tal com
es podria intuir. Entre les persones joves nascudes a Catalunya i les nascudes a la resta
de l’Estat hi ha 42 punts percentuals de diferència. Tan sols un 2,8% de les persones joves
nascudes a la resta de l’Estat s’identifiquen només o sobretot com a catalanes, davant del
45,2% de les que han nascut a Catalunya. És un sentiment fins i tot notablement inferior
al de les persones joves que han nascut a l’estranger (15%). La distància s’incrementa segons l’origen familiar. Quan la llengua d’origen és el català, el 74,9% de les persones joves
s’identifiquen només o sobretot com a catalanes, distanciant-se uns 60 punts percentuals
respecte de les que tenen com a llengua d’origen el castellà (15,8%) o una altra llengua
(13,2%). El 62,4% de les persones joves s’identifiquen només o sobretot com a catalanes
quan els dos progenitors han nascut a Catalunya, al voltant de cinquanta punts percentuals
per sobre respecte a les unitats familiars on els progenitors han nascut a la resta d’Espanya
(14,2%) o a l’estranger (11,6%).
Pel que fa a la categoria professional dels progenitors, es presenta una relació creixent, de
manera que el sentiment català s’incrementa a mesura que s’incrementa la categoria socioeconòmica. Així, quan els progenitors desenvolupen una ocupació elemental el 18,4% de la
població jove s’identifica només o sobretot com a catalana, proporció que s’incrementa fins
al 56,6% en la població jove amb progenitors que tenen ocupacions directives i gerencials.
Pel que fa a la distribució territorial de la població, també s’observen diferències destacables. La mida del municipi mostra una relació decreixent: a mesura que s’incrementa el
nombre d’habitants es redueix el sentiment de catalanitat. Aquest representa el 64% de la
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població jove als municipis de menys de 2.000 habitants, el 29,4% als municipis de més
de 50.000 habitants o el 29,5% a la ciutat de Barcelona. En relació amb l’àmbit territorial,
les Comarques Centrals, les Terres de l’Ebre i Ponent, Alt Pirineu i Aran és on les persones
joves mostren un sentiment de catalanitat més elevat.
Per altra banda, els resultats mostren una forta relació entre l’eix ideològic i l’eix nacional.
El sentiment de catalanitat es redueix de forma progressiva al mateix temps que ens
desplacem cap a la dreta de l’eix. Aquest sentiment és notablement més elevat entre les
persones joves que es manifesten d’esquerres, i s’expressa en el 58,7% d’aquestes. És
una proporció notablement més elevada que la de les persones que s’ubiquen al centre de
l’eix (35,6%), i que es distancia especialment de les que s’identifiquen amb una ideologia
de dretes (15,8%).7

Dret a l’autodeterminació
Coincidint amb el que es considera un dels principals temes de l’actual agenda política,
aquesta edició de l’EJC reflecteix el posicionament de la població jove respecte al dret a
l’autodeterminació. Concretament, s’ha preguntat si es creu que la ciutadania de Catalunya hauria de poder decidir sobre el seu futur polític en referència a les relacions entre
Catalunya i Espanya. Per tal de vincular la conceptualització d’aquest concepte en l’actual
context polític s’ha volgut emprar el terme “dret a decidir”. En termes generals, 9 de cada
10 joves catalans es posicionen a favor del dret a decidir (89,7%). Aquest posicionament
és notablement predominant fins i tot entre les persones joves en les quals predomina un
sentiment de pertinença espanyola (67,7% a favor del dret a decidir) i entre les que no consideren que Catalunya hagi de ser un estat independent,8 el 80% de les quals ha respost
afirmativament. Aquest posicionament mostra una estreta relació respecte a l’eix ideològic
esquerra-dreta. Quasi la totalitat de les persones joves d’esquerres (97,2%) defensen el
dret a decidir, trenta punts percentuals per sobre d’aquelles que es posicionen a la part
dreta de l’eix, on aquest posicionament té un suport del 67,3%.9
Una vegada més, tal com mostra la taula 3.2, l’anàlisi a partir del perfil sociodemogràfic
presenta diferències poc rellevants en funció de l’edat o el sexe de les persones joves. Per
contra, s’observen diferències relativament rellevants quan s’analitzen els perfils segons
l’origen cultural o territorial. Igual que amb el sentiment de pertinença, l’adhesió al dret a
decidir té un suport majoritari no només entre les persones joves amb un fort arrelament a
Catalunya, sinó que també es manifesta entre aquelles amb un origen vinculat a l’estranger.
En aquest cas, el lloc de naixement es manifesta com una de les variables que mostra una
diferència més destacable entre els diversos perfils de joves. El 92,7% de les persones joves
nascudes a Catalunya es posicionen a favor del dret a decidir, una proporció que en el cas
de les nascudes a la resta de l’Estat és del 74,7%, notablement inferior a la de les que han
7

Vegeu la taula A3.2 de l’annex en línia.

8

Aquesta classificació s’ha generat partint de la pregunta “Com creus que hauria de ser la relació entre Catalunya i Espanya?
Catalunya hauria de ser...”, agrupant les respostes següents: una regió d’Espanya, una Comunitat Autònoma d’Espanya, i un
Estat dins d’una Espanya federal.

9

Vegeu la taula A3.3, 4 i 5 de l’annex en línia.
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nascut a l’estranger (81,5%). Aquelles persones joves amb vincles identitaris amb la resta
de l’Estat poden sentir-se pressionades per la disjuntiva de posicionar-se entre la identitat
d’acollida i la d’origen, sobre la interpretació que les diferents interpel·lacions relacionades
amb el procés sobiranista contraposen l’una a l’altra. Aquesta circumstància pot modelar
el seu posicionament, i generar un tret diferencial respecte a la resta d’identitats. Això
és el que podria explicar el fet que, malgrat que les persones estrangeres també poden
expressar una dualitat identitària, aquesta no representa un factor interpretatiu, atès que
aquesta multiplicitat d’identitats no es troben confrontades en l’actual debat sobre el dret
d’autodeterminació.
Per altra banda, l’origen familiar es presenta com una variable que modifica sensiblement
el diferencial en la defensa del dret a decidir. En aquest cas, l’origen estranger s’alinea
amb els orígens de la resta de l’Estat. Així, quan la llengua d’origen és el català o el lloc de
naixement d’ambdós progenitors és Catalunya, el posicionament de la població jove a favor
del dret a decidir arriba al 98% i al 95,5% respectivament; quan la llengua d’origen és el
castellà o una altra, o quan els progenitors han nascut a la resta d’Espanya o a l’estranger,
aquest posicionament se situa sensiblement per sobre del 80%.
Pel que fa a la categoria professional dels progenitors, es presenta una relació creixent que
incrementa el suport al dret a decidir a mesura que s’incrementa la categoria socioeconòmica. Així, entre els que desenvolupen una ocupació elemental el 74% de la població jove
s’hi posiciona a favor, proporció que s’incrementa fins al 93% entre la població jove amb
progenitors d’ocupacions tècniques i professionals.
Pel que fa a la distribució territorial de la població, també s’observen diferències, tot i que
no són tan rellevants. La mida del municipi mostra una relació dèbil, amb diferències poc
rellevants. El dret a decidir troba un suport sensiblement més elevat entre la població jove
dels municipis petits davant de la dels municipis grans. Pel que fa a l’àmbit territorial, les
persones joves de les Comarques Centrals són les que hi mostren un suport més elevat
(96,5%), mentre que entre les que resideixen al Camp de Tarragona el suport al dret a
decidir és del 82,4%.

Relació entre Catalunya i Espanya
Les relacions entre Catalunya i Espanya, i en concret la reivindicació d’independència,
ha centrat l’agenda política catalana, i en conseqüència l’EJC17 ha incorporat preguntes
relacionades amb aquesta temàtica. Una qüestió que coincideix amb el que la joventut
considera com a principal problema que té actualment Catalunya, ja que es mostra com
la primera preocupació, tal com han manifestat el 20,4% de les persones enquestades.
Aquesta problemàtica es distancia considerablement del que es considera el segon problema (la manca d’oportunitats laborals), expressat pel 10,4% dels i les joves.
Per tractar aquesta qüestió s’ha preguntat “Com creus que hauria de ser la relació entre
Catalunya i Espanya? Catalunya hauria de ser... “, sintetitzant les respostes entorn de quatre
opcions: una regió d’Espanya, una comunitat autònoma d’Espanya, un Estat dins d’una
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Espanya federal, un Estat independent.10 Un 61,7% de les persones joves es posicionen
en opcions favorables a la constitució d’un Estat, ja sigui en forma d’Estat independent
(43,4%) o com un Estat dins d’una Espanya federal (18,3%). Un 38,3% de la població jove
s’inclina per continuar formant part de l’Estat espanyol; el 31,7%, per mantenir la relació
actual (comunitat autònoma), i el 6,6% en forma de regió.
Gràfic 3.5. Posicionament respecte a la relació entre Catalunya i Espanya. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
6,6% Una regió d’Espanya

43,4% Un Estat independent

31,7% Una Comunitat
Autònoma d’Espanya

18,3% Un Estat dins d’una Espanya federal
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Si ens centrem en l’anàlisi de les persones joves que han manifestat l’opció d’Estat independent (vegeu taula 3.2) segons perfils trobem que es presenten algunes diferències. No
es perceben diferències destacables entre homes i dones. A mesura que s’incrementa
l’edat de la població jove disminueix el suport respecte que Catalunya sigui un estat independent. Aquesta postura es correspon amb el 49,3% de les que tenen entre 15 i 19 anys,
reduint-se fins al 39,1% entre les que tenen entre 30 i 34 anys.
Per altra banda, les variables d’origen, en especial les relacionades amb la procedència
familiar, són les que presenten diferències més rellevants segons diferents perfils de joves.
La població jove nascuda a Catalunya mostra el nivell més elevat de suport a la independència. És en les persones joves nascudes a la resta de l’Estat on aquest posicionament
troba menys suport (14,9%), notablement inferior al que manifesten les persones joves
nascudes a l’estranger (35,7%). Tot i això, tots dos perfils coincideixen a manifestar com a
primera preferència el fet que Catalunya sigui una Comunitat Autònoma d’Espanya. Una
relació que a més de replicar-se, s’intensifica segons l’origen familiar. Les persones joves
amb progenitors nascuts a la resta de l’Estat i les que tenen el castellà com a llengua
d’origen també presenten els nivells més baixos de suport a la independència.

10 Aquesta pregunta ha tingut un nivell de resposta del 67,8% de les persones enquestades. Les persones joves amb un origen
territorial o cultural relacionat amb Catalunya mostren un nivell de resposta lleugerament superior a la resta, en especial respecte
a les tenen un origen que es pot relacionar amb l’estranger.
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Pel que fa a l’origen social, la categoria professional dels progenitors mostra diferències
entre els diferents perfils. Les persones joves que provenen de llars on algun dels progenitors desenvolupa una ocupació qualificada mostren uns nivells més elevats de suport a
la independència (del 54,8% en el cas d’ocupacions tècniques i professionals) respecte a
aquelles amb ocupacions més elementals, on la proporció és del 29,7%.
El lloc de residència també marca diferències. La mida del municipi mostra una relació
decreixent: a mesura que s’incrementa el nombre d’habitants del municipi es mostra un
suport inferior a la independència de Catalunya. Les persones joves que resideixen en municipis petits manifesten un suport a la independència del 69%, una proporció notablement
més elevada que les que viuen en municipis grans, que en el cas de la capital catalana és
del 33,3%. Pel que fa a l’àmbit territorial, i en la mateixa línia que la resta de variables amb
les quals s’ha analitzat la conjuntura política relacionada amb el procés sobiranista, les
persones joves que resideixen a les Comarques Centrals presenten el percentatge més
elevat en favor de la independència de Catalunya, en concret del 72,9%. Els percentatges
més baixos se situen entre la població jove de l’àmbit Metropolità (38,4%) i el Camp de
Tarragona (41,9%).

Factors explicatius del posicionament polític de les persones joves
L’anàlisi a través de models de regressió permet observar com diferents variables sociodemogràfiques influeixen en el posicionament polític de les persones joves. Aquest model
permet aïllar cada una de les variables mantenint constants la resta, per tal de mostrar
l’efecte net que té cada una d’elles sobre els diferents indicadors de posicionament polític.11
La variable sexe com a factor explicatiu té una certa influència en l’eix esquerra-dreta. El fet
de ser home és un factor que afavoreix adoptar posicions més a la dreta. Per altra banda,
també té influència sobre els indicadors identitaris. Ser home està relacionat amb un increment en el sentiment catalanista i un suport més elevat a la independència de Catalunya.
Per contra, ser home té un efecte negatiu en el suport al dret a decidir.
Pel que fa a l’edat, tenir més anys està relacionat amb posicionaments més a la dreta, alhora que també mostra un efecte positiu en el sentiment de pertinença i en el dret a decidir
(a l’anàlisi bivariable la relació no era lineal). A més edat s’incrementa el sentiment català i el
suport al dret a decidir. Per altra banda, l’edat mostra una influència negativa en el suport
a la independència. Aquesta variable perd força davant d’altres factors relacionats amb el
cicle vital de les persones joves, com el fet d’estudiar o el d’emancipació. El fet d’estudiar
incrementa el sentiment com a català, el suport al dret a decidir i a la independència. Un
altre factor de trajectòria vital, l’emancipació, també està relacionat positivament amb un
suport més elevat al dret a decidir i a la independència.
L’origen social es mostra com un factor clau que incentiva el sentiment de pertinença.
L’element identitari està fortament relacionat amb l’entorn on se socialitzen les persones.
El fet d’haver nascut a Catalunya i viure en un entorn catalanoparlant predisposa el sen11 Vegeu la taula A3.7 de l’annex en línia.
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tir-se fonamentalment català. Alhora, també genera un efecte positiu en el suport al dret a
decidir i en el posicionament a favor de la independència. Haver nascut fora de Catalunya
però a la resta de l’Estat té un efecte negatiu en el sentiment de catalanitat, més fort que
el fet de néixer a l’estranger. Haver nascut a la resta de l’Estat també representa un factor
que redueix el suport al dret a decidir o la preferència que Catalunya sigui un estat independent. D’altra banda, el fet de néixer a l’estranger, tot i influir de forma negativa en el
sentiment català i en el suport al dret a decidir, té una influència en favor de la reivindicació
independentista.
L’anàlisi bivariable mostra una relació entre el nivell socioeconòmic i l’eix esquerra-dreta
en què una qualificació laboral elevada està relacionada amb un posicionament d’esquerres. En canvi, el model de regressió mostra una relació oposada. Una elevada categoria
professional afavoreix un posicionament més a la dreta de la mitjana. Aquesta relació pot
estar mediada pel grau d’instrucció, que sembla relacionat amb una sensibilitat més gran
pels assumptes socials, associats a valors d’esquerres. Per altra banda, una categoria
professional elevada de l’entorn familiar influeix positivament a l’hora de sentir-se català, i al
mateix temps també té influència en la preferència de Catalunya com a estat independent.
Per contra, malgrat que el factor socioeconòmic afavoreix el sentiment sobiranista, té una
influència negativa davant el suport al dret a decidir.
Respecte al nivell instructiu, un nivell d’estudis elevat té una influència en un posicionament
més d’esquerres. Pel que fa a la resta d’indicadors, l’increment del nivell d’instrucció està
relacionat positivament en tots tres casos. Disposar d’un nivell elevat d’estudis està alineat
amb un fort sentiment com a català, el suport a la idea que la ciutadania pugui decidir el
futur de Catalunya en relació amb Espanya i la preferència pel fet que Catalunya sigui un
estat independent.
Finalment, la grandària del municipi de residència té una relació positiva amb l’eix esquerradreta: com més habitants té el municipi, la seva població jove mostra un posicionament més
a la dreta de l’eix. Respecte al sentiment de pertinença com a català, la mida del municipi
mostra una relació negativa, la mateixa que respecte a la preferència d’independència de
Catalunya. Per contra, a diferència de l’anàlisi bivariable, la mida del municipi no mostra
relació. Tant els municipis petits com els grans tendeixen a reduir l’adscripció al dret a
decidir respecte als municipis mitjans.

3.3. Participació i associacionisme
En aquest apartat es presenten les dades relacionades amb el comportament de les
persones joves a través de l’anàlisi de la seva participació des de dues perspectives: la
participació articulada i la participació individual. El primer subapartat descriu la participació en entitats a través de les quals les persones joves articulen propostes col·lectives, ja
siguin polítiques o socials. El segon subapartat té com a objectiu fer una aproximació a la
participació vehiculada a través d’accions de caire individual vinculada amb l’expressió de
preferències polítiques, ja sigui en l’àmbit institucional o extrainstitucional.
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3.3.1. Participació en entitats
La participació en entitats
Un dels factors rellevants a l’hora de mesurar la qualitat democràtica d’una societat és el
seu teixit associatiu. Així mateix, la participació associativa té un paper important en la
transformació dels mateixos membres de l’entitat i de la societat en general, sobretot quan
es dona en etapes primerenques de la vida. Les entitats representen espais d’expressió
ciutadana, però alhora també representen espais on es desenvolupen experiències vivencials que generen aprenentatges socials. L’articulació de la ciutadania és una oportunitat
per teixir xarxa comunitària en el que es poden denominar escoles de democràcia. Tot
i això, també hem de tenir presents les desigualtats existents respecte a la participació
associativa, situacions que s’examinen seguidament.
En termes generals, un 40,2% de les persones joves participa, col·labora o és membre
d’alguna associació o grup informal. És una proporció sensiblement més reduïda del que
mostrava l’EJC12, quan aquesta participació representava el 46,2%. Cal tenir en compte
que en aquella edició hi havia una sobrerepresentació de població jove de classe mitjana,
fet que sol estar relacionat amb índexs més elevats de participació associativa atès el seu
alt grau instructiu (Soler, 2013).
A l’hora d’analitzar la participació en associacions, les entitats i clubs esportius generen
una certa distorsió que cal tenir en compte. La participació social o política fa referència
a l’activitat que de forma voluntària i no remunerada es fa juntament amb altres persones
per assolir un objectiu comú. L’associacionisme esportiu fa referència a totes les persones
membres de l’organització, però això no representa automàticament que siguin partícips
del projecte ni que estiguin presents en les accions per al desenvolupament d’un projecte
compartit, ja que en molts casos la seva activitat es limita exclusivament a la pràctica esportiva, i ser membre de l’associació o club és un requisit indispensable per fer aquesta
activitat. Per tant, en aquests casos seria més adequat identificar aquestes persones com
a usuàries o beneficiàries, amb una pràctica més propera al consum d’una activitat que
a la participació. Com que el terme participació pot ser interpretat de forma diferent, en
l’imaginari col·lectiu el més habitual és que les persones que practiquen esport en una
entitat se’n considerin participants, per la qual cosa es fa difícil destriar entre les persones
que participen en les entitats esportives i les que en són beneficiàries (Fundació Ferrer i
Guàrdia, 1999). En conseqüència, tot i tenir en compte aquest perfil en una primera lectura,
per tal d’aprofundir més en l’anàlisi i evitar un possible biaix no es tindrà en compte.
El 21% de la població jove manifesta participar en entitats esportives, que acullen un elevat nombre de participació, seguides de les entitats culturals i d’oci, i les ONG o entitats
d’ajut als desfavorits o d’ajuda mútua, on participen l’11,6% i el 10,7% de la població jove
respectivament.12 Els partits polítics o els sindicats mostren un dels nivells més baixos de
participació per part dels i les joves (3,8%), una proporció sensiblement més baixa que la
12 Aquestes categories no són excloents, en tant que a l’enquesta s’ha preguntat si es participava per a cada un dels tipus d’associacions descrits. Així, una mateixa persona pot haver respost afirmativament en més d’una tipologia, i recordem que el 34,7%
ho fa fet.
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que es presentava a l’EJC12, quan era del 5,6%. En sentit contrari, les ONG o entitats d’ajut
als desfavorits o d’ajuda mútua a l’EJC17 mostren un nivell de participació sensiblement
més elevat respecte a l’EJC12, quan era del 8,1%, cosa que podria representar un canvi
de tendència en la interpretació que es fa sobre quin tipus d’articulació social escollir a
l’hora d’exercir una participació amb voluntat de transformació social.13
Gràfic 3.6. Participació en entitats o grups informals segons diferents àmbits d’actuació
de l’entitat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Si obviem les entitats esportives, el percentatge de població jove que participa, col·labora
o és membre d’alguna associació o grup informal disminueix notablement, i passa a representar el 27,2% del total. Una vegada més, una proporció sensiblement inferior a la
mostrada per l’EJC12, quan era del 31,7%. Entre les persones que participen en entitats,
el 68,6% participa en un únic tipus14 i el 31,4% ho fa en més d’un: el 21,9% participa en
dos tipus d’entitats, el 6,8% en tres i el 19% en quatre. L’EJC17 no permet la desagregació
d’aquestes dades, tot i que podem calcular que un mínim d’un terç de les persones joves
associades participa en més d’una organització.
Per altra banda, també s’ha volgut afinar aquesta anàlisi diferenciant entre entitats amb
una clara intenció d’incidència política i la resta. Aquesta distinció es justifica en tant que
els motius i la voluntat de participar en un o altre tipus d’entitat poden representar una
diferència en l’enfocament que l’individu fa de la seva participació. Participar en una entitat
13 Aquestes diferències tan reduïdes s’han de llegir amb cautela, ja que en una mostra estadística el nivell d’error les pot deixar
sense efecte.
14 La pregunta es feia per a cada una de les tipologies d’entitats: cultural o d’oci, partit polític o sindicat, ONG, entitat d’ajut als
desfavorits o d’ajuda mútua, altres grups o entitats polítiques o de reivindicació, religiosa, d’educació en el lleure. En aquesta
anàlisi la participació en entitats esportives ha quedat exclosa.
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política15 comporta una clara voluntat d’incidència social i de transformació d’una realitat
interpretada com a insatisfactòria. Altrament, en les entitats no polítiques,16 tot i que poden
desenvolupar actuacions amb una clara intenció d’incidència política, aquesta no representa la seva principal finalitat (Morales, 2009).
Com es pot observar al gràfic 3.7, s’ha portat a terme una aproximació al nivell de participació associativa de la població jove de Catalunya aplicant els diferents supòsits presentats.
A través d’aquesta aproximació progressiva es pot observar com un 18% de la població
jove participa en entitats no polítiques, i un 15% ho fa en entitats polítiques.17
Gràfic 3.7. Participació en entitats o grups informals. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Tal com mostra la taula 3.3, si analitzem la distribució de la participació en aquestes dues
categories d’organitzacions segons els perfils sociodemogràfics s’observen algunes diferències.

15 S’han considerat organitzacions polítiques les entitats i col·lectius següents: partits polítics o sindicats; ONG o entitats d’ajut als
desfavorits o d’ajuda mútua, i altres grups o entitats polítiques o de reivindicació social.
16 El grup d’entitats no polítiques agrupa les entitats culturals o d’oci, les d’educació en el lleure i les religioses.
17 Una vegada més, cal recordar que aquesta classificació no és excloent, i que una persona jove pot participar en diverses entitats
incloses en tots dos tipus de tipologia.
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Taula 3.3. Participació en entitats o grups informals segons característiques
sociodemogràfiques. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Participació en entitats
Variable

Sexe

Grup d’edat

Lloc de naixement

Llengua d’origen

Lloc de naixement
del pare i la mare

Categoria socioeconòmica més alta del
pare o la mare

Grandària
del municipi

Categoria

No
polítiques

Polítiques

Organitzadors o responsables

Homes

19,7

13,5

14,7

Dones

16,3

16,4

12,0

De 15 a 19 anys

20,7

10,2

11,7

De 20 a 24 anys

18,0

11,1

18,6

De 25 a 29 anys

17,3

17,2

14,7

De 30 a 34 anys

16,5

19,9

10,9

A Catalunya

18,3

15,6

14,9

A la resta de l’Estat

12,6

24,0

10,6

A l’estranger

18,0

11,7

9,3

Català

23,1

16,7

17,9

Tant català com castellà

10,4

17,3

11,5

Castellà

14,7

14,3

10,0

Altres

19,0

12,9

12,8

Ambdós a Catalunya

21,3

16,7

16,4

Un a Catalunya i l’altre a la resta
d’Espanya

15,6

15,3

13,6

Un a l’estranger i l’altre a Catalunya o
a Espanya

18,3

16,5

13,7

Ambdós a la resta d’Espanya

14,1

17,0

9,1

Ambdós a l’estranger

17,9

10,8

9,8

Ocupacions directives i gerencials

22,2

13,8

5,4

Ocupacions tècniques i professionals

22,8

19,2

14,1

Ocupacions mitjanes

17,1

14,6

13,6

Ocupacions elementals

13,5

18,0

5,4

Fins a 2.000 hab.

26,3

16,8

27,4

De 2.001 a 10.000 hab.

18,0

12,9

15,8

De 10.001 a 50.000 hab.

17,6

14,0

14,0

Més de 50.000 hab. (excepte
Barcelona ciutat)

17,8

15,5

10,1

Barcelona ciutat

17,4

16,3

13,7
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Participació en entitats
Variable

No
polítiques

Categoria

Metropolità

Àmbit territorial

Polítiques

Organitzadors o responsables

16,6

15,8

12,2

Comarques Gironines

21,1

16,6

18,9

Camp de Tarragona

21,8

11,8

10,8

Terres de l’Ebre

20,5

12,5

12,5

Ponent i Alt Pirineu i Aran

23,9

14,7

16,4

Comarques Centrals

17,8

11,5

20,0

17,3

10,5

14,1

18,0

15,0

13,6

Penedès
Total
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

En general, la participació dels homes joves en associacions està lleugerament per sobre
de la de les dones (27,7% i 26,7% respectivament). Si es distingeix segons les dues categories d’entitats, aquesta diferència s’incrementa en el cas de la participació en entitats no
polítiques, on participen el 19,7% dels homes i el 16,3% de les dones joves. Una relació
que s’inverteix en el cas de les entitats polítiques, on les dones participen en una proporció
superior a la dels homes (16,4% i 13,5% respectivament). Així, mentre que les dones joves
participen en igual proporció tant en entitats polítiques com no polítiques, els homes joves
participen més en entitats no polítiques davant les polítiques. Aquestes afirmacions cal
matisar-les, ja que la categoria d’entitats polítiques, a més de partits i sindicats, agrupa
organitzacions no governamentals. Si es desagrega la categoria d’entitats polítiques es
pot apreciar que la predominança de les dones respecte als homes és deguda al fet que
elles participen en una proporció notablement més elevada en les ONG o entitats d’ajut
als desafavorits o d’ajuda mútua (12,5% en el cas de les dones joves i 8,7% en els homes).
Pel que fa als partits polítics o sindicats, aquesta relació s’inverteix, i són els homes els
que hi participen en una proporció sensiblement més elevada, del 4,3%, respecte al 3,3%
de les dones.
Els resultats mostren com en incrementar-se l’edat també s’incrementa notablement el
nivell de participació en entitats polítiques, que passen de representar el 10,2% entre la
població de 15 a 19 anys al 19,9% d’aquelles persones que tenen entre 30 i 34 anys. En
sentit invers, en incrementar-se l’edat la participació en organitzacions no polítiques es
redueix: representa el 20,7% entre la població de 15 a 19 anys, i baixa fins al 16,5% en el
grup d’edat de 30 a 34 anys. Tal com es pot apreciar, les persones més joves (15 a 19 anys)
mostren una preferència superior per la participació en les entitats no polítiques. De forma
contrària, entre la població de 30 a 34 anys predomina la participació en entitats polítiques,
tot i que en aquest grup d’edat la diferència queda lleugerament atenuada.
En relació amb el lloc de naixement, cal destacar que les persones joves que han nascut
a la resta de l’Estat participen en entitats no polítiques en una proporció (12,6%) inferior
a la resta, ja siguin nascudes a Catalunya o a l’estranger (18,3% i 18% respectivament).
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En canvi, aquest perfil de joves és el que mostra un nivell de participació més elevat en
entitats polítiques (24%), on les persones joves nascudes a l’estranger presenten un nivell
de participació considerablement més reduït (11,7%). Una relació que es torna a repetir en
segmentar segons l’origen familiar, ja sigui diferenciat segons la llengua d’origen familiar o
per la procedència dels dos progenitors.
Pel que fa a la categoria socioeconòmica del pare o de la mare, s’observen diferències
relativament destacables en l’anàlisi de les entitats no polítiques, però no sembla tenir
impacte respecte a les entitats polítiques. La participació de la població jove en organitzacions no polítiques s’incrementa a mesura que augmenta la qualificació laboral dels seus
progenitors. El 13,5% de la població jove amb progenitors que desenvolupen ocupacions
elementals participa en entitats no polítiques, una proporció que s’incrementa per sobre
del 22% en el cas dels fills i filles de pare o mare amb ocupacions qualificades. Pel que
fa a les entitats polítiques, la població jove que més participa en aquest tipus d’entitat és
aquella amb progenitors que desenvolupen ocupacions tècniques i professionals (19,2%) o
els d’ocupacions elementals (18%). Per contra, els i les joves amb progenitors d’ocupacions
directives i gerencials mostren el nivell més baix de participació en entitats polítiques, un
13,8%.
El nombre d’habitants del municipi, com en el cas de la categoria professional dels
progenitors, només mostra relació en l’anàlisi de la participació d’entitats no polítiques.
La participació en aquest tipus d’entitats és més elevada als municipis petits davant
dels més grans. El 26,3% de la població jove de municipis de menys de 2.000 habitants
participa en entitats no polítiques, una proporció notablement més elevada que la que
es dona en municipis a partir dels 10.001 habitants (17,6%). Respecte a les entitats polítiques, no s’aprecien diferències substancials en diferenciar segons el volum d’habitants
del municipi.
Pel que fa a l’àmbit territorial, la població jove de Ponent i Alt Pirineu i Aran és la que mostra
un nivell més elevat de participació en organitzacions no polítiques (23,9%). Els nivells més
baixos de participació en aquest tipus d’entitats es donen a l’àmbit Metropolità (16,6%),
el Penedès (17,3%) i les Comarques Centrals (17,8%). Les Comarques Gironines són les
que presenten uns nivells més elevats de participació juvenil en entitats polítiques (16,6%).
En canvi, la població jove que mostra uns nivells de participació inferiors en aquest tipus
d’entitat és la resident al Penedès (10,5%), les Comarques Centrals (11,5%) i el Camp de
Tarragona (11,8%).

Les formes de participar en entitats
Participar en una entitat o associació no és una acció homogènia, ja que hi ha moltes
maneres de fer-ho, ja sigui pel nivell d’implicació, la responsabilitat que s’adquireix, la
dedicació o el paper que s’hi desenvolupa. Hi ha persones en què el fet de participar es
limita a col·laborar econòmicament amb l’organització, i d’altres ho vehiculen a través de
l’assistència a les activitats. En alguns casos donen un cop de mà puntualment; també es
poden implicar en l’organització i el desenvolupament de projectes i activitats, i assumir
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responsabilitats en els òrgans de representació o gestió, o fins i tot en totes elles a l’hora.
Així, a l’EJC17, quan es pregunta si es participa, també es demana de quina manera es
fa, i es categoritza a través de quatre opcions: col·laboracions puntuals, col·laboració
econòmica, membre actiu o usuari o organitzador o responsable.
Si tenim en compte la manera de participar, podem observar com, entre la població jove
que participa, el 13,6% assumeix un paper de responsable i organitzador, un 28,2% col·
labora puntualment o econòmicament i un 58,2% són persones usuàries o membres
actives de l’organització.
Gràfic 3.8. Tipus de participació en entitats o grups informals. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
13,6% Organitzador o responsable
28,2% Col·laboració puntual o econòmica

58,2% Membre actiu o usuari

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Atenent les diferents tipologies d’entitats, s’observa com la implicació que fa referència a
les tasques de responsabilitat és més elevada en les entitats de lleure educatiu (25,7%),
seguides per les culturals (13,9%). Les organitzacions que presenten una proporció inferior
d’aquesta manera de participar són les ONG. Per altra banda, la participació que recull un
grau inferior d’implicació, com és la col·laboració puntual o econòmica, és molt elevada
en les organitzacions no governamentals (78,5%), partits polítics o sindicals (52,8%) i altres
grups o entitats polítiques o de reivindicació social (48%). També és elevada la participació
com a membre actiu o usuari en aquestes dues últimes.
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Gràfic 3.9. Tipus de participació segons àmbit de l’entitat o grup informal. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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Per fer una anàlisi segons els diferents perfils socioeconòmics (taula 3.3), la manera de
participar que s’ha pres com a referència ha estat la d’organitzador o responsable. La
segmentació per perfil demogràfic no mostra diferències destacables entre homes i dones.
Pel que fa a l’edat, tot i presentar diferències, la relació no és lineal, en tant que la població
jove que mostra una proporció inferior d’aquesta manera de participar és la que té entre 15
i 19 anys (11,7%) i el grup d’edat de 30 a 34 anys (10,9%). Així, l’edat pot ser un factor que
condiciona el nivell d’implicació en les entitats, ja que aquestes tasques requereixen uns
aprenentatges organitzatius que semblen condicionar la població jove de menys edat, però
també estan supeditades a un temps de dedicació personal que podria tendir a disminuir
entre les persones joves de més edat. Així, el grup de 20 a 24 anys és el que presenta un
percentatge més elevat en l’assumpció dels rols de responsabilitat (18,6%).
Les variables vinculades a l’origen cultural o territorial mostren notables diferències. Les
persones joves nascudes a Catalunya i les que el seu origen familiar també és català
ocupen en més proporció els llocs de responsables i organitzadores. Per la seva banda,
el perfil jove amb un origen vinculat a la resta de l’Estat espanyol és el que mostra uns
nivells més baixos d’aquesta manera de participar. Tanmateix, l’origen socioeconòmic no
mostra diferències clares, ja que la població jove que participa menys d’aquesta manera
és, d’una banda, aquella que té uns progenitors que desenvolupen ocupacions directives
i gerencials, i de l’altra, la que els seus pares tenen ocupacions elementals.
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Pel que fa al territori, la mida del municipi presenta una relació inversa amb les tasques
de responsabilitat: a més mida del municipi es redueix el percentatge de persones joves
que assumeixen tasques de responsabilitat. Quant a l’àmbit territorial, a les Comarques
Centrals i les Comarques Gironines la població jove que hi resideix mostra un percentatge més elevat de participació com a responsable o organitzador respecte de la resta
de territoris.

Factors explicatius de la participació en entitats entre les persones joves
L’anàlisi multivariable permet identificar la influència de diferents factors sociodemogràfics
en els tres indicadors de la participació en entitats.18
L’edat té una influència negativa en la participació en entitats no polítiques, però té una
influència positiva en la participació en entitats polítiques. També té una influència negativa
en l’assumpció d’un rol de responsabilitat en les entitats. A més edat, menys tendència a
participar en entitats no polítiques, més probabilitat de participar en entitats polítiques, i
menys predisposició a assumir responsabilitats. Per la seva banda, el fet de ser estudiant
està relacionat positivament amb la participació en entitats, tant polítiques com no polítiques. El fet d’estar emancipat mostra uns coeficients positius per a tots els indicadors
analitzats, cosa que matisa la variable d’edat, que perd força explicativa respecte a l’anàlisi
bivariable. Aquesta circumstància pot estar justificada per un increment en l’assumpció
de responsabilitat, per un elevat grau de competències socials que permeten desplegar
l’activitat participativa, i per una participació associativa en les primeres etapes de la joventut caracteritzada per l’activisme i l’experimentació en entitats de tipus més relacional.
Per la seva banda, el fet de ser home afavoreix la participació en entitats no polítiques,
alhora que té una influència negativa a l’hora d’associar-se a entitats polítiques. Ser home
és un factor amb una influència negativa respecte a l’assumpció d’un rol de responsabilitat
en entitats.
Pel que fa a l’origen, néixer fora de Catalunya té una influència negativa en la participació
en qualsevol tipus d’associació i en l’assumpció de rols de responsabilitat. Aquesta influència no concorda amb l’anàlisi bivariable de néixer a la resta de l’Estat, que es mostrava
relacionada amb una participació elevada en entitats polítiques. Això pot ser degut al fet
que tenir el català com a llengua d’origen era un factor positiu en l’anàlisi bivariable, i en
canvi el model de regressió mostra una influència negativa. D’això es podria deduir que
el fet de pertànyer a entitats polítiques està influenciat per entorns de parla castellana, i
hi perd pes el lloc de procedència. Per la seva banda, el fet que el català sigui la llengua
d’origen té un efecte positiu en la participació en entitats no polítiques i en l’assumpció
de rols de responsabilitat, alhora que mostra un efecte negatiu sobre la participació en
entitats polítiques.
El nivell d’estudis té un efecte positiu sobre el fet de participar en associacions. A més nivell
instructiu, més nivell de participació en entitats. Aquesta relació no coincideix amb el nivell
18 Vegeu la taula A3.9 de l’annex en línia.
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instructiu dels progenitors: quan aquests mostren un nivell d’estudis elevat, els seus fills
i filles tendeixen a tenir una participació alta en entitats no polítiques i a uns índexs d’assumpció del rol de responsable alts, però amb menys participació en entitats polítiques.
Pel que fa al nivell socioeconòmic dels progenitors, té una influència positiva en el fet de
participar tant en les entitats polítiques com en les no polítiques, però està relacionat de
forma negativa amb l’assumpció d’un rol de responsabilitat.
Finalment, el nombre d’habitants del municipi on es resideix mostra efectes oposats depenent de la mida de la població i de la variable a analitzar. Així, la grandària del municipi
té un efecte positiu en el fet de participar en entitats polítiques, i com més habitants té el
municipi, més participa la població jove que hi resideix. En el cas de les entitats no polítiques, el fet que la població jove resideixi en municipis petits (menys de 10.000 habitants)
o grans (més de 50.000) té un efecte negatiu respecte als municipis mitjans. Pel que fa a
l’assumpció de rols de responsabilitat, l’increment de la grandària del municipi on es resideix té una influència negativa. A més habitants, es redueixen els índexs en l’assumpció
d’un rol d’organització o responsabilitat en l’entitat on es participa.

3.3.2. Repertoris individuals de participació
Els repertoris individuals de participació són els que en bona mesura ens indiquen si, a
la pràctica, els valors que mostren un baix interès per la política i una baixa confiança en
les institucions públiques es tradueixen en desafecció per allò públic, o si per contra són
actituds crítiques davant un sistema, el democràtic, que de forma àmplia i generalitzada
es considera la millor forma de govern,19 i en el qual es continua participant, malgrat que
sigui amb actitud crítica.
Tanmateix, hi ha qui diu que les persones joves prefereixen participar d’altres maneres i
que, en un context social marcat per la transició cap al postmaterialisme, de forma gairebé
irremeiable els compromisos polítics esdevenen més puntuals, més desestructurats i més
esporàdics. Això es posaria de manifest per la preferència de la població jove per les formes
de mobilització no convencionals.20
En aquest apartat presentem una anàlisi de cinc formes de participació de base individual, dues vinculades a la participació institucional i tres vinculades a la participació no
institucional o no convencional. En aquest darrer apartat, s’incorpora en aquesta edició
de l’EJC l’anàlisi de l’activisme digital, que s’ha consolidat com a forma de comunicació i
reivindicació política i que emergeix amb força en mobilitzacions de clar caràcter polític,
com el 15M a Catalunya i Espanya o les primaveres àrabs, i que evoluciona i es consolida
posteriorment (Candón i Benítez, 2016).

19 Vegeu Torcal i Montero (2006) i Montero et al. (1998).
20 Vegeu Norris (2003), Micheletti (2003) i Takhar (2007). Una primera conceptualització de la participació política no convencional es
troba en l’obra Political Action (Kaase i Barnes, 1979): partint d’un model de participació basat en l’acció individual, es tipifiquen
com a accions participatives no convencionals aquelles que, tot i no tenir una influència directa en la dinàmica de la representació
política, posen de manifest un interès per les qüestions col·lectives. Es consideren formes de participació no convencional, per
exemple, assistir a manifestacions, signar peticions o participar en boicots.

pàg. 114 / Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2

Tenint en compte el cicle de mobilitzacions i activisme polític vinculat a la reivindicació
sobiranista, s’ha considerat oportú incorporar l’anàlisi de la seva influència en les diferents
formes de participació individual. Així ho podem veure comparant els diferents indicadors
de participació política. Tots mostren uns nivells de participació més elevats entre les
persones que es posicionen a favor que Catalunya sigui un estat independent. Un 40,9%
de les persones joves que defensen una Catalunya independent es van manifestar en
l’últim any, una proporció que va ser del 10,8% en el cas de les que aposten per una regió
d’Espanya. Respecte a la participació electoral, van votar el 91,7% de les primeres i un
50,8% en el segon cas.

Participació institucional
En primer lloc, s’analitza la participació electoral. Es tracta d’un aspecte clau per al funcionament democràtic, per a la seva legitimitat. Concretament, l’EJC17 recull el vot vinculat
a les eleccions al Parlament de Catalunya de setembre de 2015.
Gràfic 3.10. Participació a les eleccions al Parlament de Catalunya de setembre de 2015.
Joves de 19 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
14,7% Vaig decidir no votar perquè no vaig voler
8,8% No vaig poder votar per altres motius
76,4% Vaig votar

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Un terç de la població jove de Catalunya no pot votar, ja sigui perquè és menor de 18 anys
o perquè no disposa de la nacionalitat espanyola. El 51,7% de la població jove resident va
votar a les eleccions del Parlament de Catalunya de l’any 2015, i el 10% manifesta haver-se
abstingut conscientment. Per altra banda, si observem només les persones joves que tenen
dret a vot (més de 18 anys amb la nacionalitat espanyola), la participació electoral va ser
del 76,4%, i l’abstenció conscient, del 14,7%.
Aquestes eleccions van registrar un nivell de participació global prop de setze punts superior al de les eleccions analitzades a l’EJC12.21 Comparant els índexs de participació
21 La participació electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015 va ser del 74,9%, mentre que a
les celebrades el 28 de novembre de 2010 va ser del 58,8%. Font: Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
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electoral expressats en les dues edicions de l’enquesta, a l’EJC17 s’observa un increment de només dos punts percentuals respecte a l’EJC12, unes dades sobre les quals
s’ha de mantenir certa prudència, atesos els possibles biaixos que pugui incorporar el
fet de comparar fonts oficials amb els resultats d’una enquesta,22 ja que en totes dues
ocasions es presenta una participació fins i tot superior a la que es dona per al conjunt
de la ciutadania.
Sobre el total de joves residents a Catalunya amb edat per votar, el 23% no van poder
fer-ho, bé perquè tenien nacionalitat estrangera (16%), bé per altres circumstàncies, com
ara estar malalt o no trobar-se al municipi d’empadronament (7%). Així, tenint en compte
el global de joves en edat de votar, el 64,7% ho va fer.23
L’anàlisi dels creuaments expressats a la taula 3.4 evidencia les dificultats d’accés al vot per
part de les persones amb nacionalitat estrangera i es reflecteix alhora en altres variables
com la llengua (en la categoria “altres”), o el lloc de naixement dels progenitors (tots dos
a l’estranger).
Taula 3.4. Repertoris de participació individual segons característiques
sociodemogràfiques. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Tipus d’acció participativa
Variable

Sexe

Grup d’edat

Lloc de naixement

Llengua d’origen

Votar

Contacte
amb
polítics

Firmar
peticions

Homes

62,3

7,2

32,5

Dones

Categoria

Manifestar-se
22,2

Activisme
digital
26,4

67,0

4,8

44,2

23,1

29,1

De 15 a 19 anys

–

4,0

36,2

26,3

19,3

De 20 a 24 anys

66,3

5,5

41,1

26,0

30,5

De 25 a 29 anys

65,7

6,2

37,0

22,4

32,3

De 30 a 34 anys

63,0

7,9

39,1

17,3

28,5

A Catalunya

81,2

6,4

43,3

26,5

30,2

A la resta de l’Estat

73,2

11,1

46,5

11,8

30,8

A l’estranger

17,7

4,2

23,0

13,5

20,4

Català

86,3

7,6

42,8

35,8

34,2

Tant català com castellà

61,3

4,3

39,9

19,3

35,4

Castellà

63,2

5,6

39,1

15,8

25,1

Altres

11,8

3,5

21,5

14,4

17,4

22 Cal ser prudents davant aquestes diferències atesa la dificultat metodològica de comparar fonts oficials de participació i les
recollides via enquesta, que acostumen a presentar un biaix positiu (recollir més participació) amb les segones.
23 Per a l’anàlisi de la participació electoral, tot i obviar la població que quan es van celebrar les eleccions no tenia l’edat mínima per
votar, s’han inclòs les persones joves estrangeres que tot i tenir l’edat no van poder votar pel fet de no disposar de la nacionalitat
espanyola. Aquesta situació s’ha de tenir en compte tant al gràfic 3.10 com a la columna “vot” de la taula 3.4.
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Tipus d’acció participativa
Variable

Lloc de naixement
del pare i la mare

Categoria socioeconòmica més alta
del pare o la mare

Grandària del
municipi

Àmbit territorial

Total

Votar

Contacte
amb
polítics

Firmar
peticions

Ambdós a Catalunya

84,8

7,2

42,7

31,9

32,8

Un a Catalunya i l’altre a
la resta d’Espanya

79,2

5,3

42,8

20,5

26,0

Un a l’estranger i l’altre a
Catalunya o a Espanya

70,0

5,2

42,4

21,6

28,7

Ambdós a la resta d’Espanya

77,8

7,3

46,9

18,5

30,9

Ambdós a l’estranger

15,4

4,5

22,2

13,1

20,0

Ocupacions directives i
gerencials

76,3

13,9

35,5

26,0

28,3

Ocupacions tècniques i
professionals

74,7

7,4

45,7

34,1

34,6

Ocupacions mitjanes

63,0

6,1

38,0

20,2

28,4

Categoria

Manifestar-se

Activisme
digital

Ocupacions elementals

44,0

2,8

24,8

10,5

17,1

Fins a 2.000 hab.

76,1

8,5

40,4

26,3

30,8

De 2.001 a 10.000 hab.

73,6

6,0

40,7

24,4

28,6

De 10.001 a 50.000 hab.

62,5

5,2

36,8

19,9

27,7

Més de 50.000 hab. (excepte Barcelona ciutat)

66,8

5,8

40,0

22,1

27,6

Barcelona ciutat

56,9

6,9

36,0

25,2

27,0

Metropolità

64,5

5,9

38,5

23,1

28,0

Comarques Gironines

62,1

6,2

42,4

20,4

30,5

Camp de Tarragona

63,9

5,8

33,8

18,8

26,5

Terres de l’Ebre

62,0

7,3

36,1

22,7

25,2

Ponent i Alt Pirineu i Aran

62,8

6,8

38,2

23,3

26,8

Comarques Centrals

76,7

5,1

40,4

29,1

29,0

Penedès

64,3

6,4

34,8

20,0

23,5

64,7

6,0

38,4

22,7

27,8

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Pel que fa a la població jove nascuda a l’Estat espanyol, cal recordar que les persones joves
nascudes fora de Catalunya mostraven un interès més alt per la política que les nascudes
al Principat, alhora que manifestaven participar en entitats polítiques en una proporció
considerablement superior. En canvi, el vot de la població jove nascuda a Catalunya (81,2%)
supera el de la nascuda a la resta de l’Estat (73,2%). De la mateixa manera, la població jove
que resideix en llars amb un origen cultural o territorial vinculat a la resta de l’Estat també
mostra uns nivells inferiors de participació electoral.
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Quant a la resta de variables, les que presenten més relació són la categoria socioeconòmica dels progenitors i la grandària del municipi. Igual que les variables relacionades amb
la implicació política i la participació associativa, la població jove amb progenitors que desenvolupen ocupacions més qualificades mostra un nivell més alt de participació electoral.
El 76,3% dels i les joves amb progenitors amb ocupacions directives i gerencials declaren
que van votar a les eleccions al Parlament de Catalunya al 2015, mentre que la proporció
per als fills i filles de treballadors amb ocupacions elementals és del 44%.
Pel que fa a la relació vinculada a la grandària del municipi, és als municipis més petits on
la participació electoral és superior: el 76,1% dels i les joves que resideixen en municipis
de menys de 2.000 habitants van votar, mentre que a la ciutat més gran de Catalunya ho
van fer el 56,9% dels i les joves que hi resideixen.
Segons els resultats observats, la satisfacció amb el funcionament de la democràcia no
està vinculada a un nivell de participació electoral elevat. Les persones joves que més
voten (76,7%) són aquelles que han manifestat estar poc satisfetes amb el funcionament
de la democràcia, i les que voten en una proporció inferior (51,2%) són precisament les
que n’aproven el funcionament.
L’enquesta recull un altre indicador vinculat a la relació de la població jove amb les institucions, concretament a si en els darrers dotze mesos han tingut contacte amb polítics,
sigui formal o informal, per expressar-los les pròpies opinions. En termes globals només
un 6% hauria mantingut algun tipus de contacte amb representants polítics en l’últim any.
En l’anàlisi de relacions entre variables (taula 3.4), l’element en què es veu més distinció
és la categoria sociolaboral dels progenitors, de forma que els i les joves amb pares o
mares amb professions directives o gerencials quintupliquen el seu contacte amb polítics
respecte al que presenten els i les joves amb pares i mares amb ocupacions elementals
(13,9% enfront del 2,8%).
També l’edat mostra una progressió positiva: a mesura que augmenta l’edat, s’incrementa
el contacte amb polítics. Entre els 15 i els 34 anys es duplica la proporció de contactes
(4% i 7,9%, respectivament).
En analitzar el comportament segons la procedència (el lloc de naixement o la llengua
d’origen) s’observa que la variable que indica més diferencial pel que fa al contacte amb
polítics és la primera de les esmentades. De totes tres, les persones amb un origen vinculat
a l’estranger presenten els nivells més baixos de contacte amb polítics. Només el 4,2%
de la població jove nascuda a l’estranger o el 3,5% de la que té com a llengua d’origen
altres diferents del català o el castellà han mantingut contacte amb polítics, mentre que sí
que n’han mantingut l’11,1% de les nascudes fora de Catalunya però a la resta de l’Estat
espanyol o el 7,6% de les que tenen el català com a llengua d’origen. Cal destacar que la
població nascuda a la resta de l’Estat, en el cas del contacte amb representants polítics,
mostra un comportament diferent a la participació electoral. Si en el primer cas la població
jove nascuda a Catalunya mostrava un nivell de vot més alt, en el cas del contacte amb
polítics aquesta relació és inversa, ja que el contacte amb polítics per part de les persones

pàg. 118 / Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2

joves nascudes a la resta de l’Estat quasi dobla el de les nascudes a Catalunya (11,1% i
6,4%, respectivament).

Participació extrainstitucional
En referència a la participació no convencional s’observa que més d’un terç dels i les joves
ha signat per alguna causa o petició (38,4%). El 22,7% diu haver participat en manifestacions o concentracions de protesta durant els darrers dotze mesos. L’activisme digital
(penjar o compartir a través de les xarxes socials a internet informació sobre política o
accions de caràcter reivindicatiu) és una activitat participativa que practiquen tres de cada
deu joves, el 27,8%.
Gràfic 3.11. Signatura de peticions, participació en manifestacions i activisme digital.
Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Anteriorment s’ha analitzat si una satisfacció inferior amb el funcionament de la democràcia a Catalunya es tradueix en una actitud reactiva a través d’una activació més alta en
activitats polítiques relacionades amb la protesta. Després d’analitzar les dades, es pot
afirmar que aquest supòsit no es dona, ja que és precisament una valoració positiva del
funcionament democràtic el que mostra uns nivells més elevats de participació en tots els
indicadors analitzats. La població jove menys satisfeta amb el funcionament de la democràcia es manifesta en una proporció inferior (13,8%) respecte a la que expressa una bona
valoració (30,6%). Per altra banda, tant la que està menys satisfeta amb el funcionament
democràtic com la que ho està més signen peticions en una proporció inferior respecte
dels sectors que manifesten estar mitjanament satisfets. Finalment, les persones menys
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satisfetes democràticament són les menys actives a les xarxes (28,4%) respecte a aquelles
que expressen un alt grau de satisfacció (34,6%).
En l’anàlisi de les variables que estan relacionades amb una participació més alta per a
cadascun dels tres indicadors, destaca la importància que manifesta l’origen familiar, especialment pel que fa al lloc de naixement dels progenitors i a la llengua d’origen (vegeu la
taula 3.4). Tot i que aquestes dues variables són, per als tres indicadors, les que mostren
una relació més forta, val a dir que les categories associades a una participació elevada
divergeixen per a cadascun dels tres tipus de participació política extrainstitucional.
Com en la participació institucional, la població jove d’origen estranger mostra els nivells
més baixos de participació no convencional. Una situació que es replica en creuar les
dades segons l’origen familiar. La població jove que viu a llars on la llengua d’origen és
diferent del català o el castellà i aquella els progenitors de la qual van néixer a l’estranger
també mostra els nivells més baixos de participació extrainstitucional respecte a les persones joves que tenen un origen familiar català o de la resta de l’Estat.
Per altra banda, les diferències culturals i d’origen dins de l’Estat espanyol també semblen
mostrar distincions en la participació política no convencional, de forma especialment
pronunciada en el fet de manifestar-se. La població jove nascuda a Catalunya (26,5%),
amb progenitors nascuts també al Principat (31,9%) i amb el català com a llengua d’origen
familiar (35,8%) es manifesta en una proporció notablement més elevada que aquella que
té el seu origen a la resta de l’Estat (11,8%). Una circumstància que pot estar relacionada
amb el procés sobiranista, i reflectir les diverses mobilitzacions de reivindicació a favor de
la independència.
Pel que fa a l’origen socioeconòmic, les persones joves que mostren uns nivells de participació més baixos són les residents a llars on els progenitors desenvolupen ocupacions elementals (24,8% signen, 10,5% assisteixen a manifestacions, 17,1% fan activisme
digital). Per altra banda, a diferència de la participació institucional, les persones joves
amb progenitors amb ocupacions directives i gerencials no es caracteritzen pel fet de
ser les que participen amb més intensitat, ja que se situen en una proporció similar a les
llars amb ocupacions mitjanes. En aquest cas, les persones joves amb progenitors que
tenen ocupacions tècniques i professionals són les que mostren els nivells més elevats
de participació no convencional (un 45,7% signen, un 34,1% es manifesten, un 34,6%
són activistes digitals).
Atenent la resta de variables demogràfiques, cal ressaltar que les dones participen més
que els homes en les tres pràctiques analitzades. Destaca la diferència que mostra la
signatura de peticions, pràctica que duen a terme el 44,2% de les dones i el 32,5% dels
homes. La diferència d’edat no mostra variacions destacables quan s’analitza la signatura
de peticions. Sí que es detecten diferències rellevants en analitzar l’activisme digital, tot i
que la relació creixent no és constant; les persones més joves (15 a 19 anys) són les que
presenten un activisme inferior (19,3%) davant les edats intermèdies (32,3% en el grup
d’edat de 25 a 29 anys). Per contra, l’edat mostra una relació decreixent en l’anàlisi de la
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participació en manifestacions. A mesura que s’incrementa l’edat de les persones joves,
disminueix la seva participació en manifestacions.
La grandària del municipi no mostra una relació destacable amb la participació no institucional, ja que les diferències són escasses. Tot i això, com succeïa amb la participació
institucional, la població jove de municipis més petits mostra uns nivells més elevats de participació. Respecte a l’àmbit territorial, tampoc es presenten diferències rellevants. Podria
semblar que l’àmbit Metropolità hauria de mostrar uns nivells més elevats de participació
per la seva proximitat amb els actes de mobilització, però la proporció que es dona en
aquest territori és pràcticament igual a la del conjunt de Catalunya (un 34,8% de les persones joves signen peticions, un 22,7% es manifesten, un 27,8% són actives políticament en
l’àmbit digital). Són les persones joves de les Comarques Centrals (40,4%, 29,1% i 30,5%,
respectivament) i les de les Comarques Gironines (42,4%, 20,4% i 30,5%) les que se situen
amb uns índexs de participació per sobre dels de la resta d’àmbits territorials en les tres
tipologies de participació analitzades.

Factors explicatius de les formes de participació individual entre les persones joves
L’anàlisi multivariable ens permet veure les diferències en els factors que expliquen els
diversos indicadors de participació individual analitzats24 i, d’aquesta manera, comprendre
millor quins són els elements que condicionen les formes de participació.
La influència de les variables independents analitzades té una direcció similar, tant pel que
fa a la participació institucional com a la extrainstitucional, amb certes excepcions.
Ser home té una influència negativa en la participació electoral, però positiva en el contacte
amb polítics. El fet de ser home també està relacionat amb una propensió més baixa a
signar peticions i a compartir informació política a les xarxes. Per contra, presenta un efecte
positiu amb la participació en manifestacions i el contacte amb polítics. Aquesta situació
coincideix amb una masculinització de l’espai públic que tradicionalment s’ha associat al
món de l’acció política. Aquesta apreciació cal matisar-la, atesa la presència més alta de
la dona jove en la resta de formes de participació política tant individual com col·lectiva,
que posaria de manifest una visibilitat pública més alta per part dels homes i una activitat
més anònima per part de les dones (Gonzàlez, 2007).
Pel que fa a l’edat, està relacionada amb uns nivells més elevats de participació institucional, i tot i que també té una certa influència en la participació no convencional, el signe
dels seus coeficients difereix segons l’indicador. A mesura que les persones es fan més
grans s’incrementa la seva participació electoral i la seva propensió al contacte amb polítics, alhora que també s’incrementa la signatura de peticions i l’activisme digital. En sentit
contrari, l’efecte de l’increment de l’edat es tradueix en una reducció de la participació en
manifestacions. Per la seva banda, el fet d’estudiar té una influència positiva en tots els
indicadors de participació política, exceptuant l’activisme digital.

24 Vegeu la taula A3.9 de l’annex en línia.
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El fet d’estar emancipat té una relació positiva tant amb les formes de participació institucional com extrainstitucional, a excepció del contacte amb polítics, que és inferior entre
les persones emancipades i la resta.
L’anàlisi de regressió també ens indica que el fet d’estar en situació d’atur desvincula les
persones de la participació institucional: representa un clar i intens desincentiu en la participació electoral, cosa que confirma les teories sobre l’efecte de la integració social en
la participació electoral. Per contra, el fet de trobar-se a l’atur té una influència positiva en
la participació extrainstitucional, amb accions com la firma de peticions o la participació
en manifestacions.
Les variables d’origen social tenen una clara relació amb la participació política. Els vincles
d’arrelament generen una forta connexió amb el context polític, i en conseqüència amb
l’expressió d’una actitud política activa. Per contra, el fet de tenir restringits els drets polítics,
com és el cas del sufragi en el cas de les persones de nacionalitat estrangera, sembla
generar una desconnexió amb l’activitat política. Així es mostra en el cas de les persones
joves que han nascut a l’estranger. Aquesta circumstància té una influència negativa en
tots els indicadors de participació política, i com a conseqüència directa de la limitació del
dret de vot es manifesta de forma clara en la relació negativa amb el vot. En una línia semblant, el fet de néixer a la resta de l’Estat també està associat amb uns índexs inferiors de
participació electoral i les diferents expressions de participació no convencional, tot i que
aquesta circumstància no es pot explicar per limitacions legals, sinó que s’ha de plantejar
que en aquest cas operen altres elements d’integració, més vinculats a la identificació i al
sentiment de pertinença.
Amb relació a la llengua, es reafirma la idea ja observada en l’anàlisi bivariable que tenir
el català com a llengua d’origen influeix de manera destacable i positivament en totes les
formes de participació (a excepció de la signatura de peticions).
El nivell d’estudis, de la mateixa manera que mostra una influència positiva en l’interès per
la política i en la participació en entitats, també el té en la participació política. A nivells
instructius més elevats, més índex de participació institucional i extrainstitucional. De la mateixa manera, el fet de pertànyer a una unitat familiar on els progenitors disposen d’estudis
superiors també es correspon amb una participació política més alta. Per la seva banda,
un origen familiar vinculat a un nivell socioeconòmic elevat està relacionat amb un índex
més alt de participació política, a excepció de la participació electoral.
Finalment, la mida del municipi mostra una influència desigual amb les diferents formes de
participació política analitzades. Viure en municipis amb un nombre elevat de població té
una influència negativa en el vot de les persones joves respecte al fet de viure en municipis
petits. Per la seva banda, el fet de viure en municipis petits o grans respecte a viure en
municipis mitjans està relacionat positivament amb el fet de contactar amb representants
polítics, firmar peticions o manifestar-se, i, de forma oposada, relacionat negativament
amb l’activisme digital.
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3.4. Tipus de joves en funció de la implicació política i la participació
3.4.1. Una tipologia d’implicació i participació política
L’anàlisi feta fins ara s’ha basat en l’observació de dades relacionades amb l’actitud i els
posicionaments de la població jove, una diagnosi que s’ha fet de forma desagregada per
tal d’analitzar de quina manera es relaciona la població jove amb cada un dels diferents
aspectes vinculats a la participació i la pràctica política. Tal com s’ha pogut constatar, els
diferents posicionaments i comportaments polítics i participatius estan força interrelacionats. Les persones joves que manifesten més interès per la política són les que mostren
uns nivells més elevats de participació en tots els indicadors analitzats. La població jove
que manifesta estar més satisfeta amb el funcionament de la democràcia és la que més
contacta amb representants polítics. La més desafecta democràticament mostra els nivells més baixos de participació en entitats, tant polítiques com no polítiques, i és la que
adopta en menor proporció tasques d’organització i responsabilitat en les organitzacions
en què participa.
En aquest sentit, aquest apartat vol fer una aproximació als possibles perfils de joves basats en la seva actitud política i participativa, atenent les possibles similituds que puguin
existir. Per tal d’abordar aquest enfocament s’han configurat diversos perfils participatius
i d’implicació política a partir d’una anàlisi de conglomerats. Aquest tipus d’anàlisi agrupa
els individus segons les similituds en les variables que es vulguin destacar; és a dir, genera grups on la població que els integra mostra unes característiques el més homogènies
possibles dins del seu mateix grup i el més heterogènies possibles respecte als membres
dels altres grups. Les variables incloses en aquesta anàlisi són les relacionades amb la
implicació política i els comportaments participatius. En el primer cas s’ha tingut en compte
l’interès per la política i el suport específic a la democràcia. Respecte als comportaments
participatius, s’ha incorporat una variable de participació institucional (votar) i les variables
de participació extrainstitucional (signar peticions, manifestar-se, l’activisme digital i la participació en entitats). Com que en la confecció dels conglomerats s’ha tingut en compte
la participació electoral, per seguir el mateix criteri que en l’anàlisi d’aquesta variable s’ha
exclòs de l’anàlisi la població que en la data del treball de camp no tenia l’edat per votar.
En la mateixa línia, s’ha optat per incloure la població que tot i tenir l’edat mínima per votar
no ho va poder fer perquè no disposava de la nacionalitat espanyola i per tant no tenia dret
de vot. Aquest fet pot distorsionar sensiblement la configuració dels conglomerats, ja que
el seu abstencionisme és obligat, situació que s’ha de tenir en compte a l’hora d’examinar
les dades.
A través de l’anàlisi de conglomerats es configuren quatre perfils participatius: un que
agrupa les persones joves amb un nivell alt de participació i implicació polítiques, un segon
als antípodes de l’anterior i dos tipus que mostren unes actituds intermèdies. Cal, però,
advertir que no es pot afirmar que hi hagi cap categoria pura, atesa la gran diversitat d’actituds i posicionaments polítics i participatius, fet que fa difícil generar perfils marcadament
diferenciats. Alhora, tot i que a l’EJC12 també es va generar una tipologia de joves en
funció de la implicació política i la participació, no es pot comparar amb l’edició actual de
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l’EJC, ja que les variables que s’han emprat per configurar els conglomerats són diferents,
circumstància que prové de les diferències en el disseny de l’enquesta.
Gràfic 3.12. Tipologia d’actituds d’implicació política i comportaments participatius. Joves
de 19 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge

23,1% Apàtics/apàtiques

24,3% Multiparticipatius/ives
reivindicatius/ives

12% Afectes desmobilitzats/ades
40,6% Integrats/ades mobilitzats/ades

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

——Multiparticipatius reivindicatius. La població jove que forma part d’aquest grup (el
24,3% del total) es caracteritza pel fet d’expressar els nivells més elevats de participació
en la majoria dels indicadors analitzats. Integra persones molt actives políticament i
socialment, tant les satisfetes amb el funcionament del sistema com les més crítiques
amb aquest. Així ho mostra el fet que el 78,8% de les persones joves que integren
aquest grup manifesten interès per la política, i que la totalitat d’aquestes participen en
manifestacions (la pràctica totalitat –el 98,5%– de les persones joves que es manifesten
formen part d’aquest grup). El 84,3% van votar a les eleccions del 2015, tres quartes
parts signen peticions, dos terços són activistes digitals i la meitat participen en associacions (el doble que al conjunt de la població jove).
Tot i que en aquest grup pràcticament no hi ha diferència entre homes i dones, les
dones hi estan representades sensiblement per sobre del que es dona al conjunt de
les persones joves (al revés del que passa al total de la població jove catalana). Pel que
fa a l’edat, les persones que integren aquest grup es caracteritzen pel fet de ser més
joves: el 35,6% tenen entre 20 i 24 anys, i les persones entre 30 i 34 anys representen
el 29,5% del total del grup.
La població jove d’aquest grup es caracteritza per haver nascut a Catalunya, tenir el
català com a llengua d’origen familiar i uns progenitors que també han nascut a Catalunya: el 84,9% de les persones que integren aquest grup han nascut a Catalunya, cosa
que deixa en una representació quasi testimonial aquelles que han nascut a la resta
de l’Estat espanyol. La relació entre castellà i català en aquest grup queda invertida
respecte al conjunt de la població jove. Més de la meitat, el 55,5% de les persones
que integren el grup tenen el català com a llengua d’origen familiar. Pel que fa a l’origen
familiar, quasi la meitat (47,9%) de les persones que integren el grup tenen en Catalunya
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el lloc de naixement dels seus progenitors, 14,2 punts percentuals respecte del conjunt
de la població jove. Per contra, les persones joves amb progenitors nascuts a la resta
de l’Estat estan infrarepresentades respecte al conjunt de la població jove (12,3% i 22%
respectivament). El poc pes que les persones d’origen estranger tenen en aquest grup
pot ser degut a la influència de la variable de participació electoral, ja que, tal com s’ha
anotat anteriorment, s’han integrat a l’anàlisi tot i no tenir dret a vot.
Els fills i filles de progenitors amb ocupacions mitjanes representen el 49,2% del grup
(són el 60% del conjunt de la població jove). En el 44,8% dels casos dels membres del
grup, els progenitors desenvolupen ocupacions tècniques i professionals, una proporció
notablement superior a la del conjunt de la joventut catalana (30,7%). Per altra banda,
tot i que al conjunt de la població jove les llars amb ocupacions elementals representen un pes molt reduït (5,4%), en el grup aquesta variable mostra una presència quasi
testimonial (2%).
——Integrats mobilitzats. Aquest grup és el que integra un nombre més elevat de persones joves, el 40,6% del total. Es caracteritza pel fet d’integrar aquelles persones
que de forma efectiva mostren una elevada acceptació i integració en el sistema
polític i institucional. Les que vehiculen les seves preferències a través dels canals
institucionals, sense participar en activitats de protesta, ja que només el 0,9% de les
persones que integren aquest grup ha participat en alguna manifestació l’últim any.
Quant a la participació en entitats, prop de la meitat dels seus integrants formen part
d’associacions o hi col·laboren, i de fet agrupen quasi dos terços del total de persones joves que participen en entitats. Pel que fa a la participació no convencional,
també presenten uns elevats nivells de participació en la firma de peticions (61%) i
en l’activisme digital (47,8%), molt per sobre respecte al conjunt de la població jove
(38,4% i 27,8% respectivament). La seva presència en manifestacions és pràcticament
imperceptible, del 0,9%.
En referència a les diferents variables de contrast, aquest grup no es distancia gaire de
la distribució general que trobem al conjunt de la població jove. Es caracteritza pel fet
de tenir una distribució pràcticament paritària entre homes i dones, tot i que aquestes
últimes superen sensiblement els homes. Tres quartes parts dels seus membres han
nascut a Catalunya, un 21% a la resta de l’Estat i el 4,6% restant a l’estranger. El 57,6%
són d’origen castellanoparlant (sensiblement per sobre del conjunt de la població jove)
i el 31,7% tenen el català com a llengua d’origen.
——Afectes desmobilitzats. Es tracta del grup més reduït, que agrupa el 12% de la població jove. Aquest perfil es caracteritza pel fet de tenir una clara afiliació al sistema
polític, però presenta uns baixos índexs de mobilització. Les persones que integren el
grup manifesten un elevat suport al funcionament de la democràcia i un elevat interès
per la política. En el segon dels casos, el 100% dels seus integrants així ho expressa.
Per contra, destaca el fet que, a excepció de les eleccions, mostren un baix nivell de
participació. Els seus membres van participar a les eleccions autonòmiques del 2015 en
uns nivells similars al del conjunt de la població jove. Cap dels seus membres participa
en entitats, s’ha manifestat en l’últim any o comparteix contingut polític a les xarxes.
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A diferència de la resta de grups, en el cas dels afectes desmobilitzats es pot afirmar
que té un perfil masculinitzat: el 63,4% dels seus integrants són homes. Gran part de les
persones joves que formen el grup tenen entre 30 i 34 anys (40,8%); la resta de grups
d’edat queden sensiblement infrarepresentats respecte a la distribució del conjunt de
la població jove. Aquesta dada indicaria que les persones joves de més edat tendeixen
a mostrar uns nivells de mobilització participativa inferior a les de menys edat, circumstància que es pot contrastar a través de l’apartat 3.5, sobre l’impacte de les transicions
juvenils en les actituds polítiques i la participació de la població jove.
Les persones joves que formen part d’aquest grup es caracteritzen pel fet de tenir un
origen relacionat amb la llengua castellana i per uns progenitors nascuts a la resta de
l’Estat espanyol. Tot i que la majoria de les persones que formen part d’aquest perfil
han nascut a Catalunya (63,5%), la seva proporció és inferior a la del conjunt de la
població jove (72,9%). Per la seva banda, aquelles persones del grup que han nascut
a la resta de l’Estat i les nascudes a l’estranger tenen una representació superior
respecte al conjunt de la població jove: 7,4% i 4,1%, respectivament, en el cas de les
persones joves nascudes a la resta de l’Estat i 29% i 23%, respectivament, en el cas
de les nascudes a l’estranger. Pel que fa a l’origen cultural i familiar, la distribució és
pràcticament igual a la del conjunt de la població, a excepció d’aquelles persones
joves amb progenitors nascuts a la resta de l’Estat, que mostren uns nivells superiors.
Si en el conjunt de la població jove aquests joves representen el 22%, en el si d’aquest
grup són el 27,3%.
En aquest cas, tot i que predominen les persones amb progenitors que desenvolupen
ocupacions mitjanes (56,4%) i tècniques i professionals (30,8%), la proporció de les
ocupacions elementals (7,6%) i les directives i gerencials (5,1%) es presenta lleugerament
per sobre de la distribució del conjunt de la població jove (5,4% i 3,8% respectivament).
——Apàtics. Aquest grup, que representa el 23,1% del total de persones joves, és el que es
mostra més desafecte tant amb el sistema com amb els possibles canals de participació. Les persones que l’integren no tenen cap interès per la política, i cap no manifesta
estar interessada per aquest aspecte. Per altra banda, desconfien del sistema, amb un
suport al funcionament de la democràcia (28,4%) notablement inferior al del conjunt de
la població jove (43,4%). Aquesta posició no representa cap incentiu per activar-se com a
agents socials i/o polítics, ans al contrari, les persones que integren el grup mostren una
actitud apàtica davant del sistema, amb els nivells més baixos de les diferents variables
observades. El grup mostra el nivell més baix de participació electoral: se situa al 46,5%.
Cap de les persones que en formen part participa en entitats o manifestacions, tampoc
firmen peticions o comparteixen informació política a les xarxes socials.
Respecte a la relació entre homes i dones, no s’aprecien diferències destacables. Pel
que fa a l’edat, predominen les persones entre 30 i 34 anys (39,5%) i les de 25 a 29 anys
(32,3%), sensiblement per sobre de la distribució que mostra el conjunt de la població
jove. En aquest sentit, les persones de 20 a 24 anys representen el grup d’edat menys
nombrós (26,2%).
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En aquest grup, al contrari del que passa al grup de “multiparticipatius reivindicatius”,
hi predomina l’origen familiar vinculat a l’estranger. Una característica relacionada amb
el fet que aquest grup està format majoritàriament per persones que no voten, incloses
també aquelles que, tot i tenir l’edat mínima, no poden votar perquè no disposen de
la nacionalitat espanyola (i que no s’han extret de l’anàlisi). En aquest sentit, el nombre
de persones que han nascut a l’estranger (32,7%) és considerablement més elevat en
aquest grup respecte al conjunt de la població jove (23%).
De la mateixa manera que en el grup anterior, aquest també es caracteritza pel castellà
com a llengua d’origen i per uns progenitors nascuts a la resta de l’Estat. El 60,6% de
les persones que en formen part tenen el castellà com a llengua d’origen, davant del
24,6% que representa el català i el 12,5% d’altres llengües. En el 32,1% dels casos els
seus progenitors han nascut a la resta de l’Estat, davant del 23,1% dels nascuts a Catalunya. Unes magnituds invertides respecte a la distribució del conjunt de la població
jove.
Pel que fa a l’origen socioeconòmic, les persones que formen part d’aquest grup es
distingeixen pel fet de formar part de llars amb ocupacions mitjanes (70,6%).

3.4.2. Factors explicatius de la pertinença a grups
L’anàlisi de regressió permet identificar quins perfils sociodemogràfics tenen més influència
o afavoreixen el fet de ser identificat amb les diferents tipologies de joves en funció de la
seva actitud davant la política i la participació.25
Ser home està relacionat positivament amb pertànyer a la tipologia d’“afectes desmobilitzats”, mentre que ser dona ho està amb la resta de grups. L’edat té una relació negativa
amb la tipologia que agrupa les persones més participatives: les persones més joves (15
a 19 anys) tenen més propensió a pertànyer a aquest grup, mentre que una edat més
elevada es relaciona de forma positiva amb la resta de tipologies.
El lloc de procedència també té una clara relació amb els diferents grups. Néixer a l’estranger mostra una relació negativa amb aquelles tipologies políticament i participativament més actives i amb més pes de votants (“multiparticipatius i reivindicatius” i “integrats
mobilitzats”) i una relació positiva amb les més apàtiques. El fet d’haver nascut a l’Estat
espanyol però fora de Catalunya, com amb les persones estrangeres, també es relaciona
de forma negativa amb el tipus multiparticipatiu.
El fet de pertànyer a una família que té per llengua d’origen el català està relacionat positivament amb el grup de “multiparticipatius i reivindicatius” i el d’“afectes desmobilitzats”.
Per contra, mostra una influència negativa amb el fet de pertànyer al grup d’“integrats
desmobilitzats” i d’“apàtics”.

25 Vegeu la taula A3.10 de l’annex en línia.
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El nivell d’estudis elevat té una relació positiva amb els tipus més participatius, i, tal com s’ha
manifestat als diferents models de regressió, té una relació negativa amb aquelles actituds
més desafectes i apàtiques. Pel que fa a l’aspecte socioeconòmic, un entorn familiar amb
progenitors que desenvolupen ocupacions qualificades propicia una propensió més alta
a ser inclòs en el tipus “multiparticipatius i reivindicatius”, mentre que mostra coeficients
significatius i negatius per a la resta de grups.

3.5. L’impacte de les transicions juvenils en les actituds polítiques i la participació
Al llarg de les anàlisis fetes en aquest capítol s’ha pogut observar la influència de les diferents variables relacionades amb els perfils sociodemogràfics de les persones joves. En
concret, s’ha mostrat l’efecte que té l’edat en el posicionament i les actituds polítiques i
ideològiques de la població jove. A més edat s’incrementa l’interès per la política i la persona s’acosta a posicionaments més conservadors; l’edat també té una influència positiva
sobre el fet de participar en entitats polítiques o representa un factor que incrementa la
participació electoral.
Per altra banda, també s’ha exposat com altres factors que tenen una relació amb l’edat, ja
que emergeixen en un moment vital determinat, també tenen una clara influència respecte
als indicadors observats. El fet d’estudiar, emancipar-se o tenir fills o filles són situacions
que de forma majoritària es donen en un moment determinat del cicle vital. Estudiar s’associa amb les persones joves de menys edat, i el fet de tenir fills emergeix a partir d’unes
edats més elevades. Per tant, la influència del factor edat pot estar condicionat per altres
variables vinculades a diferents moments del cicle vital, el que es denomina transicions,
com pot ser la transició escola-treball, el fet d’emancipar-se o de tenir fills o filles.
Per tal d’analitzar la possible influència de l’edat o de factors vinculats amb les transicions
juvenils s’ha fet una anàlisi de regressió a través de dos models d’anàlisi. Un primer model
(A) inclou només tres variables sociodemogràfiques (el sexe, l’edat i el nivell d’estudis), i un
segon model (B) incorpora factors de contrast relacionats amb les transicions juvenils, com
el fet d’estar treballant, estar emancipat, viure en parella o tenir fills o filles. D’aquesta manera es pot apreciar com influeixen els factors de cicle vital, i quin és el canvi que generen en
l’efecte de l’edat. Es parteix de la premissa que en cas d’introduir variables vinculades a les
transicions (model B), si el coeficient de l’edat es redueix respecte al valor que mostrava al
model A, pot ser representatiu del fet que l’efecte de complir anys es modera en detriment
de l’efecte de les transicions juvenils. En termes generals, els models que incorporen les
variables de transicions (model B) mostren en conjunt un nivell alt d’explicació sobre la
variabilitat de l’indicador observat. Aquesta circumstància es recull a través del coeficient
de la R2 corregida, que indica en quin grau el model dissenyat pot explicar una variació
de l’indicador analitzat.
En el cas de l’interès per la política, l’edat mostra un coeficient significatiu en els dos
models analitzats, cosa que significa que té una influència, en aquest cas negativa, en
l’interès per la política. En introduir variables de transicions (model B), l’efecte de l’edat es
modera sensiblement, per la qual cosa, tot i tenir un efecte, aquest es veu lleument reduït.
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El model B mostra com el fet d’estar ocupat, viure en parella o tenir fills són factors que
desincentiven l’interès per l’esfera política, fet que va en consonància amb les observacions
de l’apartat 2, en què s’apreciava que el fet d’estudiar representa un factor que afavoreix
l’interès per la política.
Taula 3.5. Efecte de les transicions juvenils sobre les actituds. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Coeficient
Actitud
Variable

Interès per la política

Eix esquerra-dreta

Model A

Model B

Model A

Model B

Constant

4,431**

3,837**

2,484**

3,050**

Edat

–,051**

–,021**

,018**

,007**

Sexe (Home)

,898**

,894**

,257**

,270**

Nivell d’estudis

,348**

,351**

–,050**

–,044**

Estar ocupat/ada

-,549**

,032**

Estar emancipat/ada

,248**

,099**

Viure en parella

-,185**

-,045**

,149**

-,175**

Tenir fills/filles
R2 corregida

,060

,065

,020

,023

sig. **<0,01 *<0,05
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Pel que fa a l’eix esquerra-dreta, s’aprecia com l’edat té un efecte en l’autoubicació ideològica de les persones joves, és a dir, que les persones joves de més edat es posicionen
més a la dreta de l’eix. De la mateixa manera que amb l’interès per la política, introduir
variables vinculades a les transicions modela l’efecte que té l’edat sobre el posicionament
ideològic. El fet que la persona jove estigui ocupada o emancipada són factors que presenten coeficients positius, o sigui, que afavoreixen un posicionament més a la dreta de
l’eix. Per altra banda, viure en parella o tenir fills o filles es relaciona amb un posicionament
més d’esquerres.
Per tal d’analitzar la influència de les transicions en el comportament participatiu de la
població jove, s’han observat les pràctiques següents: la participació en associacions, en
eleccions i en manifestacions. Aquests tres indicadors permeten analitzar la participació
articulada i la de base individual. En aquest segon cas, es té en compte un canal institucional i una acció extrainstitucional relacionada amb la protesta, seguint els mateixos
models anteriors A i B.
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L’edat no mostra un coeficient significatiu en relació amb la participació en entitats segons
el model A. Si tenim en compte variables de transicions (model B), fer anys presenta un
efecte positiu. Estar ocupat, viure en parella o tenir fills mostra una influència negativa en la
participació associativa, cosa que a priori sembla coherent si s’interpreta que aquestes tres
circumstàncies representen una limitació de temps davant del requeriment de dedicació
que representa relacionar-se de forma estable amb una organització.
Taula 3.6. Efecte de les transicions juvenils sobre la participació. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Coeficient
Tipus de participació
Variable

Associacionisme

Participació electoral27

Manifestació

Model A

Model B

Model A

Model B

Model A

–1,381**

–0,510**

0,672**

–0,672**

–0,111**

–0,595**

,001

,004**

–,033**

–,014**

–,075**

–,072**

Sexe (Home)

,085**

,092**

–,159**

–,191**

,081**

,099**

Nivell d’estudis

,097**

,109**

,261**

,249**

,191**

,191**

Constant
Edat

Estar ocupat/ada

Model B

–,210**

–,015 *

–,294**

,322**

–,346**

,272**

Viure en parella

–,419**

,311**

,088**

Tenir fills/filles

–,263**

,361**

,181**

Estar emancipat/ada

R2 Nagelkerke

,013

,022

,089

,098

,045

,051

sig. **<0,01 *<0,05
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Pel que fa a la participació electoral, l’edat presenta una influència negativa en el model A,
cosa que representa que les persones més joves tendeixen a votar més respecte a les de
més edat. Amb la incorporació de variables de transició, el model de regressió modera la
influència del fet de complir anys. Factors com tenir una ocupació i estar emancipat tenen
una influència negativa en la participació electoral, i variables com viure en parella i tenir
fills o filles afecten de forma positiva.
Finalment, el model A de la participació en manifestacions es mostra en línia amb el que
s’ha observat a l’anàlisi bivariable. L’edat té una relació negativa amb aquest indicador, fet
que significa que amb l’increment d’anys es redueix aquesta pràctica. Per altra banda, el
model B mostra una influència molt semblant, pel que sembla que la influència de l’edat pot
ser explicada per si mateixa sense que interfereixin les variables emprades per expressar
les transicions juvenils. Per la seva banda, aquestes variables tenen influències oposades.
El fet de disposar d’una ocupació representa un factor desincentivador de l’acte de ma-
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nifestar-se. Estar emancipat, viure en parella o tenir fills o filles té un efecte positiu en la
propensió d’aquest acte de protesta política.

3.6. Conclusions
Al llarg d’aquest capítol s’ha pogut observar la diferent relació que pren la població jove
envers la participació i la política. S’ha examinat l’interès que suscita la política, la valoració
del funcionament de la democràcia i el posicionament polític que expressen les persones
joves davant de diversos temes. Per altra banda, s’han mostrat les diferents actituds participatives que es prenen, ja sigui a través de la seva implicació en entitats, de la participació
electoral o a través de la participació política de protesta. També s’ha construït una tipologia
de joves en funció de la implicació política i la participació per tal de disposar d’una imatge
transversal de com es distribueixen els diferents indicadors al conjunt de la població jove.
Finalment, s’ha proposat visualitzar quina influència poden tenir les transicions juvenils, de
quina manera afecten els canvis del cicle vital de les persones joves en el seu posicionament polític i la seva actitud participativa.
El primer element que es vol destacar és el fet que no es pot parlar de participació sinó de
participacions, atesa la gran diversitat de formes d’entendre i de desenvolupar la pràctica
participativa. La joventut de Catalunya es caracteritza per una gran diversitat de formes de
relacionar-se amb els afers públics i col·lectius, ja que fan servir tant els mecanismes institucionals com els no institucionals o els extrainstitucionals. Es podria dir que les persones
joves escullen indistintament diverses formes i canals de participació per fer extensibles
les seves preferències, si bé caldria matisar que entre la diversitat de tipus d’accions participatives s’hauria d’excloure el contacte amb els polítics pel fet de ser una pràctica poc
freqüent entre la població jove.
Per altra banda, també s’ha considerat posar en evidència el fet que l’anàlisi de les dades
ha generat alguns resultats que poden ser incoherents amb el que la literatura ha expressat
fins al moment, en especial pel que fa a la participació electoral. L’EJC17 mostra un elevat
índex de vot de les persones joves o una relació negativa entre edat i participació electoral
(a més edat, menys participació). Molt probablement, el fet que l’enquesta s’hagi fet en el
que es pot considerar, per ara, el cim de la mobilització independentista es pot considerar
una causa explicativa d’aquest fet. Tal com s’ha mostrat, la influència de l’edat pot estar
mediada per factors que tenen més a veure amb elements relacionats amb les transicions
del cicle vital que amb el fet exclusiu de fer anys. Per altra banda, les possibles diferències
d’actitud i posicionament entre diversos segments d’edat també poden ser degudes a
canvis generacionals o transformacions de cicles polítics,26 en què diferents socialitzacions
amb l’esfera pública poden modificar la manera de relacionar-se amb aquesta.
Malgrat que aquesta circumstància requereix un període de temps relativament perllongat
(els canvis generacionals no es caracteritzen pel fet de ser immediats), és possible que en
contextos singulars, en especial en moments en què es precipita un canvi de paradigma,
es puguin generar certes modificacions dels components socialitzadors que poden arri26 Vegeu Inglehart (1977), Norris (2004) i Dalton (2007).
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bar a generar un comportament diferenciat. Aquest podria ser el cas de l’actual context
polític català amb el procés sobiranista, on hi ha un sector molt important de la població
amb un elevat nivell de mobilització, circumstància que ha pogut modificar l’actitud política
d’una part important de la població jove i, en especial, de les persones amb menys edat.
Aquest efecte, respecte a la participació electoral, ha pogut activar els sectors joves, que
tradicionalment es mostren més apàtics o allunyats de la participació institucional, i fins i tot
aquells que s’associa a mobilitzacions de ruptura en detriment dels canals institucionals.
Si bé no hi ha un patró clarament definit que estructuri com les persones joves expressen
la seva participació, sí que s’han observat factors clau que tenen relació amb una activació
política i participativa més alta.
Pel que fa als factors relacionats amb un elevat índex d’activació política i participativa, un
dels elements que s’ha manifestat amb més força és l’entorn on la persona jove s’ha socialitzat. Així, la família com a agent de socialització privilegiat representa un dels principals
factors estructuradors de l’actitud i el posicionament de les persones joves. En aquest
cas, l’origen familiar mostra una gran influència segons la procedència, en concret l’origen
territorial (codificat a través del lloc de naixement) i l’origen cultural (interpretat a través de
la llengua). Això ens remet a elements vinculats a la identitat transmesa, heretada, socialitzada... i aquests es corresponen amb pautes diferents de participació.
Les persones joves que tenen el català com a llengua d’origen o que els seus progenitors
han nascut a Catalunya són les que mostren, en general, uns índexs d’implicació política i
de participació més elevats. Per la seva banda, les persones joves amb un origen estranger
són les que mostren uns índexs més baixos d’implicació i participació, fet que coincideix
amb el que s’observa de forma general amb la població estrangera (Carrasco, 2007, i
Amengual et al., 2003). En tot cas, el que destaca són les notables diferències entre les
persones joves amb una socialització vinculada al territori i la cultura catalana i les que
s’han socialitzat en un entorn associat a la resta de l’Estat, bé perquè algun membre de
la unitat familiar hagi nascut a l’Estat espanyol però fora de Catalunya o bé perquè la seva
llengua d’origen sigui el castellà. Les persones joves socialitzades en un context familiar
amb origen territorial i cultural català mostren uns nivells més alts de participació respecte
a les que tenen un vincle identitari i d’origen amb la resta de l’Estat. Fins i tot les persones
amb un origen estranger, que tradicionalment són les que mostren els nivells de participació més baixos, mostren uns índexs de participació més elevats en certs indicadors, com
és el cas de la participació en entitats no polítiques, l’assumpció de rols d’organització o
responsabilitat en entitats o l’assistència a manifestacions.
La diferència dels nivells de participació entre les persones joves amb una socialització
catalana i una socialització vinculada a la resta de l’Estat són notables. Les persones
amb una socialització catalana mostren uns índexs considerablement més elevats en la
participació d’entitats no polítiques, en l’assumpció de rols d’organització associativa, en
la participació electoral i en l’assistència a manifestacions. En la majoria de la resta d’indicadors, tot i que de forma més atenuada, es continua observant una preponderància del
vincle català. Aquesta relació té com a excepció el contacte amb polítics i la signatura de
peticions, on l’origen territorial vinculat a la resta de l’Estat (ja sigui per part de la mateixa
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persona jove o de l’origen familiar) mostra uns índexs més elevats respecte al fet d’haver
nascut a Catalunya.
Aquests resultats es mostren en consonància amb el fet que la població jove vinculada a
una socialització castellanitzada és la que té una valoració més baixa del funcionament
de la democràcia a Catalunya. El fet de participar representa un mecanisme de cohesió
social a través de la integració en xarxes relacionals, però també és simptomàtic de la
identificació de l’individu en la comunitat on desenvolupa el seu projecte vital. Des d’aquest
punt de vista, la participació és un acte de reconeixement del vincle amb la resta de la
comunitat on s’està o de la qual es vol formar part. En aquest sentit, possibles fissures en
els vincles identitaris amb la comunitat poden afectar l’expressió participativa. Sentir un
menor reconeixement simbòlic i institucional de la pròpia identitat pot generar una actitud
de distanciament envers els afers col·lectius a través de l’autoexclusió d’una comunitat que
no es considera com a pròpia. Per altra banda, si l’articulació participativa és alhora un espai relacional, aquesta autoexclusió pot generar que es considerin aliens espais identificats
amb un simbolisme que no es reconeix com a propi, cosa que reafirma aquesta posició
de distanciament (Gonzàlez, 2007).
Un segon bloc de factors que mostren una influència rellevant en la implicació política i la
participació és el relacionat amb el nivell d’instrucció (ja sigui de la mateixa persona jove
o dels seus progenitors) i la categoria professional del pare o la mare. Aquestes dues variables estan molt relacionades entre si, de manera que és comprensible que mostrin una
influència semblant. Uns nivells instructius alts o una categoria professional dels progenitors
vinculada a ocupacions qualificades estan relacionats amb uns nivells alts d’implicació
política i uns índexs més elevats de participació de qualsevol dels indicadors analitzats.
Aquesta circumstància coincideix amb la relació general entre el nivell socioeducatiu i el
grau de participació, en què les persones que provenen de contextos més benestants,
amb un nivell econòmic i instructiu alt, es caracteritzen per una pràctica participativa i
política alta (Gonzàlez, 2007).
Elements demogràfics com el sexe o l’edat de les persones joves també s’han mostrat
com a variables amb certa influència. A diferència de les variables d’origen socioeconòmic,
el fet de ser home o dona o la variació d’edat no representen un patró d’influència, ja que
presenten un efecte diferenciat (tant d’intensitat com de signe) depenent de l’indicador
analitzat. Tot i que els homes mostren més interès per la política, les dones presenten nivells més alts de participació, especialment vinculats a l’activitat política. Cal destacar que
les dones mostren índexs elevats de participació extrainstitucional, fet que possiblement
està relacionat amb una percepció d’eficàcia externa inferior. Per la seva part, els homes
es mostren més actius en el contacte amb polítics i en entitats no polítiques.
Finalment, l’edat s’ha mostrat com un factor que influeix negativament en l’interès per la
política però de forma positiva en la percepció d’eficàcia externa. Les persones joves de
menys edat són les que es mostren menys interessades en política i més satisfetes amb
el funcionament de la democràcia. Per la seva banda, les persones joves de més edat es
caracteritzen per uns mecanismes de participació més convencionals, com la participació
en partits polítics o el contacte amb polítics. Les persones dels grups d’edat més joves
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es caracteritzen per uns nivells més alts de participació de protesta, com és el cas de
l’assistència a manifestacions. Cal, però, matisar aquestes dades, tal com mostra l’apartat
5 d’aquest capítol. Les variacions en l’actitud i el posicionament de les persones joves a
mesura que s’incrementa la seva edat no es deuen exclusivament al fet de complir anys.
Els factors relacionats amb el cicle vital, com la transició escola-treball, l’emancipació o el
fet de tenir un fill o una filla es mostren com a elements que moderen la influència de l’edat.
Tal com proposàvem a l’inici del capítol, amb aquest informe hem volgut mantenir una
certa continuïtat en l’anàlisi del posicionament i l’actitud política i participativa respecte a
l’edició anterior de l’EJC. Aquesta perspectiva permet copsar les possibles continuïtats
que caracteritzen la població jove o les transformacions que experimenta. En aquest sentit,
considerem oportú que en futures recerques es contrastin possibles canvis generacionals
que poden derivar en actituds i posicionaments diferenciats, atenent la reflexió sobre els
possibles canvis en la socialització política i participativa de les franges d’edat més joves
derivada de l’actual context d’elevada mobilització social.
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4. Llengua
Joves plurilingües amb dues llengües d’ús principal
Vanessa Bretxa i Riera

4.1. Introducció
4.1.1. Principals canvis ocorreguts en el camp sociolingüístic
En el transcurs del darrer segle, Catalunya ha experimentat unes transformacions sociolingüístiques de gran magnitud. D’una banda, el país homogeni i essencialment monolingüe
de començaments del segle XX va anar rebent diverses onades immigratòries provinents,
primer, de la resta de l’Estat, i, posteriorment, d’arreu del món, les quals l’han transformat
en una societat lingüísticament i culturalment diversa. D’altra banda, els canvis polítics,
socials, tecnològics i culturals han fet que segments cada vegada més amplis de la població
hagin anat aprenent llengües, tant segones com estrangeres. No cal dir que aquest procés
d’aprenentatge ha estat fortament condicionat pels factors jurídics i polítics, un dels quals
el model lingüístic educatiu de Catalunya, que ha aconseguit, per exemple, que entre els
joves no hi hagi pràcticament població ni catalanoparlant ni castellanoparlant monolingüe.
Els condicionants polítics, culturals, econòmics i demogràfics també han fet que a hores
d’ara la primera llengua d’incorporació a la societat d’acollida per a la majoria de la població
arribada en les últimes immigracions sigui el castellà i no pas el català. Les circumstàncies
descrites han fet que avui Catalunya sigui una societat multilingüe amb dues llengües d’ús
principal. El català, la llengua pròpia del país juntament amb l’occità, llengua pròpia de
l’Aran –on és anomenat aranès–, té una posició prou sòlida entre la població nascuda al
territori. Sol o acompanyat, el català és la llengua inicial de prop de la meitat de les persones
nascudes a Catalunya. Les xifres canvien, però, quan s’analitza la totalitat de la població
que resideix a Catalunya, perquè l’alt nombre de persones nascudes a la resta de l’Estat i
a Llatinoamèrica converteix el castellà en la primera llengua inicial i habitual del país.

4.1.2. Objectius del capítol
L’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) de 2017 forma part de les estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya, encara que no és l’única enquesta que recull dades
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sociolingüístiques. En concret, l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP 20032013) és l’enquesta que s’ocupa específicament de conèixer la situació sociolingüística de
la població general. Ara bé, encara que l’EJC17 conté menys preguntes sobre qüestions
lingüístiques, aquestes es poden utilitzar com a elements explicatius per a altres qüestions
fonamentals de la joventut. Així doncs, aquest capítol se centra, d’una banda, a exposar els
resultats1 descriptius de les vuit preguntes del qüestionari de l’EJC17 que fan referència a
les qüestions lingüístiques: llengua inicial o primera llengua parlada quan s’era petit; llengua
de preferència per respondre l’entrevista; llengua habitual, i llengua d’ús en cinc àmbits
diferents (amb les amistats, a l’institut, a la universitat o a la feina, amb la parella, amb els
fills i amb una persona desconeguda). D’altra banda, s’analitzarà si el català és un capital
lingüístic a Catalunya i té capacitat d’atracció de nous parlants; per a això es resseguiran
els canvis en els usos lingüístics per veure quins contextos faciliten el manteniment o el
canvi lingüístic entre la llengua inicial i la llengua habitual.

4.2. Llengua inicial
4.2.1. Resultats globals
En sociolingüística s’entén com a llengua inicial la llengua que la persona diu haver
parlat primer a casa seva quan era petita, i es considera que aquesta llengua ha estat
transmesa familiarment i adquirida en el procés de socialització de l’individu -també
s’anomena primera llengua, llengua materna o L1–. La pregunta exacta de l’EJC17 és:
“Quina llengua vas parlar primer, a casa, quan eres petit/a?”, i les instruccions per a les
persones entrevistadores aclareixen que no s’han de llegir les respostes, sinó que han
de ser les persones entrevistades les que responguin: català, castellà, altres llengües o
combinacions de llengües.
Segons l’EJC, el 34,6% de la població de Catalunya té el català com a llengua inicial, el
52,1% té el castellà, el 2,5% té ambdues llengües i un 10,3% té altres llengües o combinacions. En concret, en aquest últim grup el 8,6% dels joves diuen socialitzar-se en
altres llengües, que són principalment: l’àrab, el romanès, el portuguès, l’anglès, el rus, el
francès i el bereber-amazic (són les llengües amb representativitat estadística), tot i que
hi ha moltes més llengües presents a Catalunya. En poques paraules, aquestes dades
indiquen que a Catalunya hi ha més joves que se socialitzen en castellà (52%) que en
català (35%).

1

S’ha considerat pertinent que en les categories que tenien una n <15 casos el percentatge no aparegués a la taula.
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GRÀFIC 4.1. Llengua inicial. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
10,3% Altres llengües i combinacions

34,6% Català
52,1% Castellà
2,5% Tant català com castellà

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

A partir d’aquí la pregunta és: quines són les característiques de les persones joves segons
la llengua inicial? Es troben diferències segons l’edat, l’origen geogràfic, el nivell educatiu
dels progenitors o l’àmbit territorial on resideixen? En els apartats següents es respondran aquestes preguntes, és a dir, es mostraran els resultats de creuar la llengua inicial
amb un seguit de característiques demogràfiques, d’origen geogràfic, socioeconòmiques
i territorials.

4.2.2. Característiques demogràfiques: sexe i edat
Les dues variables clàssiques per entendre les dinàmiques sociolingüístiques en societats
amb llengües en contacte són el sexe i l’edat. Aquestes variables són factors clau per comprendre i detectar canvis lingüístics. En el cas de Catalunya, el sexe o el gènere mai han
sigut una variable discriminant. La distribució per sexes i la llengua inicial és molt semblant
en homes i dones. Així, si el 34,3% dels homes joves tenen el català com a llengua inicial,
el 2,3% tenen el català i el castellà, el 52,4% tenen el castellà i l’11% tenen altres llengües
o combinacions, entre les dones joves catalanes el 34,8% tenen el català, el 2,7% són
bilingües català-castellà, el 51,9% tenen el castellà i, finalment, un 10,6% van aprendre
altres llengües de petites a casa.
Pel que fa a l’edat, sí que és un factor explicatiu de les dinàmiques sociolingüístiques. Com
es pot apreciar al gràfic 4.2, es detecta una correlació entre més edat i més presència
del castellà com a llengua inicial i menys edat i més presència del català com a llengua
inicial. En els al·loglots, és a dir, les persones que no van aprendre a casa ni el català ni el
castellà, també es detecta més ús de les altres llengües inicials a més edat, i els bilingües
inicials català-castellà són un grup molt reduït a totes les franges d’edat. Si analitzem
els grups amb més deteniment, observem que la franja més jove (de 15 a 19 anys), que
inclou les persones nascudes entre l’any 1998 i 2002, és el grup on hi ha més presència
de catalanoparlants inicials (41,3%, 6,7 punts percentuals per sobre de la mitjana), que el
49,2% són castellanoparlants inicials (2,9 punts per sota de la mitjana), i que un 7,1% són
al·loglots (3,2 punts percentuals per sota de la mitjana). Aquest és el grup on hi ha més
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catalanoparlants inicials i menys castellanoparlants i al·loglots, a diferència de la franja de
nois i noies més grans (de 30 a 34 anys), que just arriben al 27%.
GRÀFIC 4.2. Llengua inicial segons grup d’edat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
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4.2.3. Característiques d’origen geogràfic: origen familiar i lloc de naixement
Diversos estudis (SPL i Idescat, 2011; Subirats, 2012; Torres, et al., 2005) han demostrat
que l’origen de la família és una variable clau en el comportament lingüístic familiar a Catalunya, tal com apunta Torres (2005: 83): “l’origen familiar constitueix un element explicatiu
de primer ordre de la situació sociolingüística i és un factor subjacent en les relacions entre
l’ús familiar i altres variables”. Certament, també es detecta entre els joves catalans. L’origen familiar i el lloc de naixement de l’informant són les variables que tenen més capacitat
d’explicació pel que fa a la llengua inicial dels joves catalans.
L’origen familiar, és a dir, el lloc de naixement del pare i la mare dels joves catalans és el
factor que té una associació més forta amb la llengua que els seus fills i filles han après a
casa. Aquesta relació no és sorprenent perquè, com ja sabem, les llengües estan estretament relacionades amb els territoris. Entre els joves amb els dos progenitors nascuts a
Catalunya el català és la llengua inicial preeminent (68,7%). El mateix ocorre amb el castellà,
de manera molt més accentuada, entre els joves amb els dos progenitors nascuts a la
resta de l’Estat (93,7%). Entre els joves que tenen un progenitor nascut a Catalunya i l’altre
a la resta de l’Estat, el castellà segueix sent la llengua majoritària (61,6%), però en menor
mesura. D’altra banda, entre els nascuts a l’estranger, tot i que el castellà segueix sent
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predominant –un 53,7% tenen el castellà com a llengua inicial–, hi ha un 41,8% de joves
que han après una altra llengua a casa. En poques paraules, l’únic grup on els catalanoparlants inicials són majoritaris és el dels dos progenitors nats a Catalunya; a tota la resta
de grups els castellanoparlants inicials són majoritaris.
TAULA 4.1. Llengua inicial segons el lloc de naixement dels progenitors. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Català

Tant català
com
castellà

Castellà

68,7

1,5

29,4

Un a Catalunya i l’altre a la resta d’Espanya

34,1

3,7

61,6

0,6

100

Un a l’estranger i l’altre a Catalunya o Espanya

30,6

5,7

53,9

9,8

100

4,3

0,4

93,7

1,6

100

0,9

3,5

53,7

41,8

100

34,6

2,5

52,1

10,3

100

Lloc de naixement del pare i de la mare

Ambdós a Catalunya

Tots dos a la resta d’Espanya
Tots dos a l’estranger
Total

Altres llengües o
combinacions
0,4

Total

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Sol o acompanyat, el català és la llengua inicial de prop de la meitat dels joves nascuts a
Catalunya. Les xifres canvien, però, quan s’analitza la totalitat dels joves que resideixen a
Catalunya, perquè l’alt nombre de nascuts a la resta de l’Estat i a Llatinoamèrica converteix
el castellà en la primera llengua inicial del país. D’aquesta manera, doncs, els joves nascuts
a Catalunya són el col·lectiu que tenen una distribució més equitativa entre L1 català i L1
castellà. També és el grup on hi ha més presència de catalanoparlants inicials. Dels joves
nats a Catalunya, el 46,5% són catalanoparlants inicials, el 50,1% són castellanoparlants inicials, un 2,5% són bilingües català-castellà. I només un 1% dels joves té alguna altra llengua
inicial diferent del català o el castellà. Els joves que han nascut a la resta d’Espanya tenen
el castellà com a primera llengua en un 83,5% dels casos, com era d’esperar. Un 8,5%
tenen el català, un 6,2% tenen altres llengües i un 1,8% el català i el castellà. Finalment,
dels joves nats a l’estranger hi ha dos grans grups: els castellanoparlants inicials (53,3%) i
els al·loglots inicials (41,3%). Els que tenen el català sol o acompanyat com a llengua inicial
representen el 5,4%, ja que la meitat dels joves immigrants catalans provenen de països
llatinoamericans on el castellà és la llengua predominant i la principal llengua que s’aprèn
a casa.
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GRÀFIC 4.3. Llengua inicial segons el lloc de naixement. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
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4.2.4. Característiques socioeconòmiques: nivell socioeconòmic i educatiu
En aquest apartat es tindran en compte aspectes del nivell socioeconòmic i educatiu de
la família (nivell d’estudis i categoria professional més alta del pare o la mare), i alhora ho
contrastarem amb el total d’ingressos a la llar dels joves. D’entrada, s’ha d’esmentar que
aquestes tres variables tenen un impacte estadísticament significatiu.
Pel que fa al nivell d’estudis més alt dels progenitors, hi ha relació entre el nivell educatiu
i la llengua inicial. Així doncs, s’observa que a les famílies amb un nivell educatiu més alt,
és a dir, que han dit que un dels progenitors té estudis superiors (universitaris) hi ha més
presència de catalanoparlants inicials (46%, 11,4 punts percentuals per sobre la mitjana),
un 43,4% són castellanoparlants inicials (8,7 punts percentuals per sota de la mitjana), un
8,8% són al·loglots i un 1,8% són bilingües català-castellà. Els progenitors amb estudis
secundaris es distribueixen de manera més semblant a la mitjana. D’aquests, el 30,8%
són catalanoparlants, el 56% són castellanoparlants inicials, el 10,1% són parlants d’altres
llengües i el 3,1% van aprendre tant el català com el castellà quan eren petits. Finalment,
l’últim grup són els progenitors amb estudis primaris o inferiors, on també hi ha diferències
importants segons la llengua inicial.
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TAULA 4.2. Llengua inicial segons el nivell d’estudis més alt dels progenitors. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Nivell d’estudis més alt del pare
o de la mare

Català

Tant català
com
castellà

Primaris o inferiors

21,7

3,1

Secundaris

30,8

3,1

Superiors

46,0

1,8

Total

34,6

2,5

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

61,7

13,5

100

56,0

10,1

100

43,4

8,8

100

52,1

10,3

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Quant a la categoria socioprofessional més alta del pare o de la mare, s’observa més
presència del català entre els joves amb progenitors amb ocupacions qualificades: hi ha
més joves amb el català com a llengua inicial entre els fills de pare o mare amb ocupacions
directives i gerencials (56%, 21 punts per sobre de la mitjana) i tècniques i professionals
(52,8%, 18 punts per sobre de la mitjana), i, d’altra banda, hi ha més presència del castellà
entre els fills de pare o mare amb ocupacions mitjanes (57,9%) i ocupacions elementals
(67,6%, 15 punts per sobre de la mitjana), i d’altres llengües entre els joves amb algun
progenitor amb ocupacions elementals (21,3%).
TAULA 4.3. Llengua inicial segons la categoria professional més alta dels progenitors.
Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Categoria professional més alta
del pare o de la mare

Català

Ocupacions directives i gerencials

56,0

2,8

30,2

Ocupacions tècniques i professionals

52,4

2

Ocupacions mitjanes

29,0

2

9,3
34,6

Ocupacions elementals
Total

Tant català
com
castellà

Castellà

Altres llengües
o combinacions

Total

11,1

100

40,7

4,9

100

57,9

11,1

100

1,8

67,6

21,3

100

2,5

52,1

10,3

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Finalment, pel que fa al total d’ingressos de la llar durant l’any s’observa que els joves que
tenen com a llengua inicial el català es concentren més en el primer quartil (50,7%, 16 punts
per sobre de la mitjana), els joves de primera llengua castellana es concentren en el tercer
quartil (62,5%, 10 punts per sobre de la mitjana) i, finalment, els al·loglots són presents en
el quart quartil (18,6%, 8 punts per sobre de la mitjana). Cal recordar, però, que aquestes
variables estan relacionades amb el lloc de naixement dels progenitors (autòctons versus
immigrants) i amb qüestions d’estructura social més que no pas amb qüestions estrictament lingüístiques.
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TAULA 4.4. Llengua inicial segons els ingressos anuals de la llar (en quartils). Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Català

Tant català
com
castellà

1r quartil (25% més alt)

50,7

4,2

2n quartil

37,1

1,8

Ingressos de la llar

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

37,7

7,5

100

51,3

9,9

100

3r quartil

27,5

1,3

62,5

8,7

100

4t quartil (25% més baix)

24,5

2,5

54,5

18,6

100

Total

34,6

2,5

52,1

10,3

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

4.2.5. Característiques territorials: mida del municipi i àmbit territorial
Finalment, s’analitza la llengua inicial segons el lloc de residència dels joves, és a dir, segons l’àmbit territorial on viuen. Pel que fa a la distribució territorial, la presència més alta
del català com a llengua inicial s’observa en els joves de les Terres de l’Ebre (66,1%), a les
Comarques Centrals (62,6%), a Ponent (54,5%) i a l’Alt Pirineu i Aran (48,8%). A les Comarques Gironines la distribució és força igualada entre català (40,7%) i castellà (43,1%). D’altra
banda, a l’àmbit Metropolità, el Penedès i el Camp de Tarragona el castellà és majoritari
(58,8%, 56,2% i 46,6%, respectivament).
TAULA 4.5. Llengua inicial segons l’àmbit territorial de residència. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Àmbit territorial

Català

Tant català
com
castellà

Alt Pirineu i Aran

48,8

7,7

Camp de Tarragona

36,1

1,9

Comarques Centrals

62,6

1,1

Comarques Gironines

40,7

3,3

Metropolità

28,9

2,4

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

33,0

10,5

100

46,6

15,4

100

27,8

8,4

100

43,1

12,9

100

58,8

9,8

100

Penedès

29,6

1,7

56,2

12,5

100

Ponent

54,5

3,9

30,9

10,7

100

Terres de l’Ebre

66,1

1,9

14,7

17,4

100

Total

34,6

2,5

52,1

10,3

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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La distribució territorial va molt lligada a la grandària del municipi, ja que en els municipis
més petits hi ha més joves amb el català com a llengua inicial i en els municipis de més de
50.000 habitants hi predomina el castellà.
TAULA 4.6. Llengua inicial segons la grandària del municipi. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Català

Tant català
com
castellà

Castellà

Fins a 2.000 hab.

67,4

2,5

22,4

7,8

100

De 2.001 a 10.000 hab.

56,6

1,7

33,1

8,6

100

De 10.001 a 50.000 hab.

38,2

2,7

46,3

12,9

100

Més de 50.000 hab.
(excepte Barcelona ciutat)

24,5

2,0

64,7

8,9

100

Barcelona ciutat

25,5

3,6

57,6

13,3

100

Total

34,6

2,5

52,1

10,3

100

Grandària del municipi

Altres llengües o
combinacions

Total

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

4.3. Llengua de resposta de l’entrevista
Tot seguit es presenta una pregunta que no recull dades declarades sinó dades observades, perquè fa referència a la llengua que la persona entrevistada va escollir per respondre
l’enquesta de joventut. La pregunta concreta era: “En quina llengua prefereixes fer l’entrevista?”, i la resposta podia ser: català, castellà o indiferent. Aquesta variable també es
pot interpretar com un indicador del coneixement de la llengua per part dels joves, perquè
recull la capacitat de poder respondre una entrevista en una llengua determinada. Les
dades ens indiquen que el 40,9% dels joves van triar el català per respondre l’enquesta,
el 46,8% el castellà i un 12,3% van dir que els era indiferent la llengua.
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GRÀFIC 4.4. Llengua de resposta de l’entrevista. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
12,3% Indiferent

40,9% Català
46,8% Castellà

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Si ara s’analitza la llengua de resposta de la persona entrevistada segons la llengua inicial
dels joves, detectem tres idees: que els joves majoritàriament trien la seva llengua inicial
per respondre, que els catalanoparlants inicials (89,4%) mantenen molt més la seva L1 que
els castellanoparlants (69,2%), i que l’ús del català guanya terreny per part dels bilingües i
els al·loglots, és a dir, els joves que no tenen ni el català ni el castellà com a llengua familiar, sinó que tenen altres llengües, tendeixen a utilitzar molt més el castellà. El 50% dels
bilingües inicials van triar el català per respondre l’enquesta, pel 71,5% dels al·loglots que
van triar el castellà.
TAULA 4.7. Llengua de resposta a l’enquesta segons la llengua inicial. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Llengua de resposta a l’entrevista

Català

Català

Tant català
com
castellà

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

89,4

51,3

14,8

17,3

41,7

6,6

20,5

16,0

11,2

12,3

Castellà

4,0

28,1

69,2

71,5

45,9

Total

100

100

100

100

100

Indiferent

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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4.4. Llengua habitual
4.4.1. Resultats globals
Després d’analitzar la llengua inicial i la llengua de resposta de l’entrevista dels joves de
Catalunya, s’analitza la llengua que fan servir habitualment en l’actualitat. La llengua habitual és entesa com la llengua que els joves parlen més sovint. La pregunta concreta era: “I
habitualment, en quina llengua parles?”, les categories de resposta són més graduals que
les de la llengua inicial i l’entrevistador les llegeix.
D’entrada s’observa que només un 25,3% dels joves diuen utilitzar només una llengua
habitualment (8,4% català, 14% castellà, 2,9% altres llengües). La gran majoria, el 74,7%,
combinen més d’una llengua en el seu dia a dia, i, com ja era d’esperar, les llengües protagonistes són el català i el castellà. El gràfic 4.5 mostra quina és la llengua que els joves
utilitzen de forma habitual. Els dos grups de parlants més nombrosos són els que usen
més el castellà que el català (24%) i els que empren tant el català com el castellà (23,2%).
Els altres grups són els qui només fan servir el castellà (14%) i els qui usen més el català
que el castellà (14,3%). Els altres grups són inferiors al 10%. Entre ells es troba el grup de
joves que només utilitzen el català (8,4%). En resum, el 38% dels joves utilitzen habitualment el castellà només o majoritàriament, un 22,7% utilitzen el català només o sobretot.
Un 23,2% fan un ús equilibrat de català i castellà i un 16,1% diuen utilitzar altres llengües
i combinacions de català i castellà. Les altres llengües més utilitzades són: anglès, àrab,
xinès, romanès i francès.
GRÀFIC 4.5. Llengua habitual. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Només català

8,4

Més català que castellà

23
14,3

Tant en català com en castellà

23,2

Més castellà que català

24

Només castellà

38

14

Català i una altra llengua (no castellà)

0,7

Castellà i una altra llengua (no català)

5,6

Català, castellà i una altra

16

6,8

Altres llengües

2,9
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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4.4.2. Llengua habitual segons el context
Com ja s’ha vist, en societats multilingües com la catalana les pràctiques lingüístiques de
bona part de les persones tendeixen a incloure la utilització quotidiana de més d’una llengua. A continuació es mostra amb quins contextos socials poden associar-se els diferents
usos lingüístics. En aquest apartat s’analitza la llengua d’ús habitual dins l’àmbit familiar
(amb la parella i els fills) i en tres contextos fora de la llar: amb les amistats, a la feina o estudis (institut o universitat) i amb una persona desconeguda. A primer cop d’ull ja s’observa
que la llengua emprada oscil·la clarament segons el context. En segon lloc, en quatre dels
cinc contextos l’ús combinat de diverses llengües és la pràctica habitual per a gairebé la
meitat dels joves. La diferència se centra en els usos dins l’àmbit familiar i fora. És a dir,
dins l’àmbit familiar (la llar) hi trobem menys combinacions d’usos lingüístics, i una de les
possibles explicacions és que en aquest cas parlem d’interlocutors molt més concrets. I
fora de la llar els usos lingüístics són més heterogenis i hi ha moltes més combinacions de
llengües; també cal dir que els interlocutors són molt més variats.

Llengua habitual en l’àmbit familiar: parella i fills
L’ús de les llengües dins l’esfera familiar és un element central en una societat amb contacte
de llengües. Tant la llengua que es parla a casa com també –i sobretot– la llengua que es
decideix transmetre als fills indiquen la vitalitat lingüística de cadascuna de les llengües
i les seves expectatives futures, així com la presència i el valor social que tenen a cada
moment entre la població.
En aquest àmbit els usos són força homogenis, és a dir, el 72,7% dels joves diuen utilitzar
només una llengua per relacionar-se amb la seva parella. El 41,1% diu que fa servir habitualment el castellà, un 24,8% diu utilitzar el català i, finalment, un 6,8% altres llengües.
L’ús combinat de més d’una llengua queda restringit al 27,3% dels casos, i la combinació
majoritària és l’ús de català i castellà en diferents graus. Agrupant les dades, és a dir,
polaritzant l’ús de català o castellà, s’observa que l’ús de només, o sobretot, el castellà
amb la parella és clarament l’opció majoritària. En concret, el 51,7% dels joves parlen
només o sobretot en castellà amb la seva parella davant el 28,7% que ho fa només o
sobretot en català, un 8,1% utilitza ambdues llengües i, finalment, un 11,5% parla altres
llengües o combinacions.
Pel que fa la llengua amb els fills, se segueix la mateixa dinàmica d’homogeneïtzació dels
usos però amb certes diferències. El 59,1% dels joves que tenen fills diuen utilitzar només
una llengua per relacionar-se amb ells. D’aquests, el 24,4% els parla en castellà, el 22,6%
en català, i el 12% en una altra llengua. Ara bé, en aquest cas l’ús combinat de diverses
llengües hi és més present: el 40,9% dels joves amb fills utilitzen més d’una llengua. La
combinació majoritària és l’ús d’ambdues llengües, català i castellà, de manera equilibrada (11,9%), però seguida de molt a prop dels pares que utilitzen més el castellà que el
català (10,3%). Vist des d’una altra perspectiva, i polaritzant la tria segons si hi ha més ús
de català o castellà i altres llengües i combinacions, el 28,4% dels joves parlen només o
sobretot català amb els seus fills, el 34,7% els parlen només o sobretot castellà, un 25,1%
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altres llengües i combinacions i un 11,9% tant català com castellà. El castellà torna a ser
la llengua principal d’ús amb els fills, però deixant molt més marge a la combinació amb
altres llengües, inclòs el català.
TAULA 4.8. Llengua habitual amb la parella i els fills. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
Llengua habitual

Parella

Només català
Més català que castellà
Tant en català com en castellà

Fills

24,8

22,6

3,9

5,7

8,1

11,9

Més castellà que català

10,6

10,3

Només castellà

41,1

24,4

Català i una altra llengua (no castellà)

0,6

2,1

Castellà i una altra llengua (no català)

2,8

7,6

Català, castellà i una altra

1,3

3,3

Altres llengües

6,8

12,0

Total

100

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Llengua habitual fora de la llar: amistats, estudis/feina i persones desconegudes
En els àmbits fora de la llar es pot veure més clarament la presència de l’ús combinat de
diverses llengües, ja que hi ha molts més interlocutors en joc. A la taula 4.9 es pot observar la llengua en què l’individu parla habitualment amb les amistats, a la feina o estudis, i
amb una persona desconeguda. En tots tres àmbits l’ús combinat de diverses llengües és
majoritari: un 66% a la feina o estudis, un 61% amb una persona desconeguda i un 57%
amb les amistats. Com ja s’ha dit anteriorment, aquesta combinació de llengües s’entén
perquè no estem parlant d’un únic interlocutor sinó que dins un mateix context n’hi poden
haver molts. Ara bé, l’únic àmbit on l’ús del català és la llengua principal és en els estudis
(institut o universitat) o a la feina; en aquest context el 36,5% dels joves utilitzen només o
més català. Amb els amics el 41,5% dels joves utilitzen només o més castellà, com també
passa amb una persona desconeguda (37,1%). Aquesta distribució dels usos es pot explicar
amb el concepte de seguretat lingüística: s’ha comprovat que s’utilitza més el català en
àmbits i espais on els individus se senten còmodes i pressuposen que els seus interlocutors coneixen i entenen el català. És per aquest motiu que en l’àmbit laboral o d’estudis és
l’espai on més presència hi ha de català.
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TAULA 4.9. Llengua habitual segons context. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
Llengua habitual

Context
Estudis/feina

Només català

16,1

Amistats

Desconegut/uda

12,3

10,8

Més català que castellà

20,4

13,2

12,2

Tant en català com en castellà

25,5

22,4

29,1

Més castellà que català

11,9

14,3

11,6

Només castellà

15,4

27,1

25,5

Català i una altra llengua (no castellà)

1,1

0,5

0,8

Castellà i una altra llengua (no català)

3,0

4,2

2,7

Català, castellà i una altra

4,4

2,6

4,8

Altres llengües

2,1

3,2

2,5

100

100

100

Total

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

4.5. El català com a capital lingüístic
El català té capacitat d’atracció entre els joves? Quins són els camps socials que més
afavoreixen l’adopció del català? En aquest apartat s’analitza si hi ha canvis entre la llengua
inicial dels joves (la llengua apresa a casa de petits) i la llengua habitual (la llengua usada
més sovint, actualment) en diferents contextos. A l’hora de fer comparacions se sol prendre
la llengua inicial com a punt de referència, atès que és la variable passada i estructural,
i la llengua habitual com a indicador de canvi. En termes generals, quan el percentatge
d’usuaris d’una llengua específica (Lx) és significativament més alt en la llengua habitual
que no pas en la llengua inicial, s’acostuma a interpretar que aquesta Lx exerceix atracció
en termes d’ús habitual, perquè es considera que ha aconseguit que persones que no
la van rebre com a llengua familiar l’usin. En canvi, quan hi ha més parlants inicials que
no pas usuaris habituals, parlem de retracció en termes d’ús habitual. En aquest apartat,
doncs, es mira el passat i el present dels usos lingüístics. I s’intentarà confirmar o refutar
el que diverses enquestes sociolingüístiques han posat de manifest: el català té certa
capacitat d’atracció perquè hi ha més gent que l’utilitza habitualment de la que el tenia
com a llengua inicial.

4.5.1. De la llengua inicial a la llengua habitual
Es comença amb una visió general sobre el manteniment o el canvi de la llengua inicial a
la llengua habitual en sentit ampli (sense tenir en compte el context). La taula 4.10 mostra
fins a quin punt les persones que tenien una determinada llengua inicial la mantenen com
a llengua habitual (diagonal grisa) o han tendit a adoptar-ne una altra. La lectura de la taula,
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en vertical, permet observar com la llengua inicial que “manté” més parlants habituals un
cop arribats a la joventut és el castellà: el 65,4% dels joves que tenien el castellà com a
llengua inicial el mantenen com a llengua habitual quan són joves. Entre els qui canvien
de llengua habitual, la majoria (24%) passen a emprar el castellà i el català igual. El català
manté els seus parlants en una proporció lleugerament menor (60,4%), i dels que canvien
de llengua habitual, tal com també passa amb els castellanoparlants inicials, la majoria
passen a utilitzar tant el català com el castellà (26,5%). Així doncs, el canvi de llengua, a
la pràctica, es fa a través de la combinació de l’ús de les dues llengües i no pas d’una
substitució d’una llengua per una altra.
TAULA 4.10. Llengua habitual segons llengua inicial. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
Llengua inicial
Llengua habitual

Català

Tant català
com
castellà

Només o sobretot català

60,4

...

Tant català com castellà

26,5

45,3

5,2

27,6

7,9

21,1

100

100

Només o sobretot castellà
Altres llengües i combinacions
Total

Castellà

3,0

Altres llengües o
combinacions

Total

5,3

23,2

24,0

6,5

23,5

65,4

19,3

38,7

7,5

68,9

14,6

100

100

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Els bilingües català-castellà de llengua inicial tendeix a decantar-se per l’ús del castellà
(27,6%) o la combinació d’altres llengües (21,1%). Finalment, el grup de població que tenia
una llengua inicial diferent al català o al castellà és el grup més “mantenidor” de la seva
llengua inicial (68,9%), tot i que aquí cal esmentar que bona part utilitzen una combinació
de castellà i altres llengües. I dels que fan el canvi passen a utilitzar només o sobretot el
castellà (19,3%) molt més que només o sobretot el català (5,3%). Sembla, doncs, que
pel que fa als joves amb una llengua inicial estrangera, el castellà és l’idioma que acaben
emprant habitualment.
Per tal de resumir la informació sobre el manteniment i el canvi de llengua, s’ha creat una
nova variable (vegeu gràfic 4.9). El 63,5% dels joves manté la seva llengua inicial, és a dir,
és la que utilitza amb més freqüència en el seu dia a dia, i un 36,5% dels joves diuen utilitzar altres llengües habitualment diferents o combinades amb la seva llengua inicial. Dels
que mantenen la seva llengua inicial com a habitual el 21% són catalanoparlants inicials,
el 34% castellanoparlants, l’1% bilingües català-castellà i 7% són al·loglots. Pel que fa al
canvi, el 15% catalanitza els seus usos, és a dir, que utilitza més el català actualment, el
14% passa més al castellà en els seus usos diaris, i, finalment, el 7% tendeixen a utilitzar
altres llengües i combinacions habitualment.
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GRÀFIC 4.6. Manteniment o canvi de la llengua inicial a la llengua habitual. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Canvi: multilingüisme dels usos
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

La majoria dels joves no canvien de llengua inicial al llarg de la vida, és a dir, tenen la mateixa llengua inicial i habitual (63,8%). Ara bé, un 36,3% dels joves diuen que la llengua que
utilitzen habitualment és diferent de la seva llengua inicial. Qui són? Quines són les seves
característiques sociodemogràfiques? Quina és la direcció del canvi? La taula 4.11 permet
veure aquestes qüestions.
TAULA 4.11. Manteniment o canvi de la llengua inicial a la llengua habitual segons variables
estructurals. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua habitual
Manteniment de la llengua inicial

Canvi de la llengua inicial

Català

Catalàcastellà

Castellà

Altres
llengües

Més
català

Més
castellà

Més
altres
llengües
i comb.

Homes

21,6

1,0

35,3

7,8

13,8

12,7

7,8

100

Dones

20,5

1,3

33,4

7,0

16,1

14,9

6,7

100

De 15 a 19
anys

24,4

1,2

33,3

4,7

13,3

15,2

8,0

100

De 20 a 24
anys

22,0

0,9

35,5

6,0

12,3

14,1

9,3

100

De 25 a 29
anys

19,8

1,3

32,4

8,4

15,4

15,5

7,1

100

De 30 a 34
anys

18,6

1,1

36,1

9,9

17,9

11,1

5,2

100

Variable

Categoria

Sexe
(V de Cramer=
0,056)

Grup d’edat
(V de Cramer=
0,077)
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Total

Llengua habitual

Variable

Lloc de naixement dels
progenitors
(V de Cramer=
0,365)

Lloc de naixement
(V de Cramer=
0,387)

Categoria
professional
més alta dels
progenitors
(V de Cramer=
0,153)

Nivell d’estudis més alt
dels progenitors
(V de Cramer=
0,150)

Manteniment de la llengua inicial

Canvi de la llengua inicial

Categoria

Català

Catalàcastellà

Castellà

Altres
llengües

Més
català

Més
castellà

Més
altres
llengües
i comb.

Ambdós a
Catalunya

45,2

0,9

19,5

0,2

8,7

19,2

6,3

100

Un a
Catalunya
i l’altre a la
resta d’Espanya

16,6

2,8

35,6

0,0

23,6

16,6

4,8

100

Un a
l’estranger
i l’altre a
Catalunya
o Espanya

11,9

1,6

34,5

5,3

18,6

15,0

13,0

100

Tots dos
a la resta
d’Espanya

1,6

0,3

62,7

0,2

26,5

3,2

5,5

100

28,0

1,4

31,7

0,5

16,3

15,6

6,4

100

A la resta
d’Espanya

3,7

1,1

62,9

0,6

15,9

7,6

8,1

100

A l’estranger

2,1

0,3

38,1

30,1

10,6

9,1

9,7

100

Ocupacions
directives i
gerencials

30,4

0,0

22,4

4,2

8,5

26,3

8,3

100

Ocupacions
tècniques i
professionals

33,9

1,2

22,7

3,8

13,8

14,7

9,9

100

Ocupacions
mitjanes

17,8

1,2

39,7

7,7

16,3

11,9

5,3

100

Ocupacions
elementals

2,8

0,8

52,2

15,1

15,2

11,4

2,6

100

Primaris o
inferiors

12,5

1,2

44,2

10,0

16,6

11,6

3,8

100

Secundaris

18,8

1,7

36,3

5,8

16,7

13,7

7,0

100

Superiors

29,2

0,8

26,1

6,6

13,3

14,2

9,7

100

A Catalunya

Total
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Llengua habitual

Variable

Total ingressos de la llar
durant l’any.
En quartils
(V de Cramer=
0,152)

Grandària del
municipi
(V de Cramer=
0,152)

Àmbit
territorial
(V de Cramer=
0,120)

Total

Manteniment de la llengua inicial

Canvi de la llengua inicial

Total

Categoria

Català

Catalàcastellà

Castellà

Altres
llengües

Més
català

Més
castellà

Més
altres
llengües
i comb.

1r quartil
(més alt)

30,4

2,5

22,4

5,3

13,8

15,9

9,7

100

2n quartil

25,7

1,1

30,6

6,4

18,4

12,6

5,2

100

3r quartil

18,6

0,2

42,1

5,5

17,7

10,4

5,4

100

4t quartil
(més baix)

11,9

1,3

38,3

11,9

14,7

16,0

6,0

100

Fins a
2.000 hab.

50,7

1,1

10,6

4,7

11,6

15,1

6,2

100

De 2.001
a 10.000
hab.

37,4

1,2

17,4

5,7

15,7

15,8

6,7

100

De 10.001
a 50.000
hab.

22,1

1,4

30,1

8,7

13,1

16,4

8,2

100

Més de
50.000
hab.

13,7

0,9

45,6

5,6

16,8

12,1

5,3

100

Barcelona
ciutat

15,3

1,1

37,5

10,4

14,5

11,7

9,5

100

Metropolità

15,5

1,1

39,7

6,9

15,5

14,2

7,1

100

Comarques
Gironines

25,4

1,9

25,1

6,9

17,0

14,2

9,6

100

Camp de
Tarragona

23,0

0,2

34,3

11,7

10,0

14,7

6,1

100

Terres de
l’Ebre

50,1

1,0

5,8

12,0

11,2

14,5

5,5

100

Ponent i
Alt Pirineu i
Aran

39,0

2,4

16,9

7,1

13,6

13,1

7,8

100

Comarques
Centrals

51,6

0,5

14,2

6,1

13,5

7,2

6,9

100

Penedès

16,1

0,9

37,0

8,8

15,8

14,6

6,9

100

21,0

1,1

34,4

7,4

14,9

13,8

7,2

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

D’entrada observem que hi ha molt poques diferències en relació amb la mitjana pel que fa
al sexe i a l’edat, és a dir, aquests són factors que es distribueixen de manera molt semblant
a la mitjana de la població jove. Les variables que tenen una associació més forta són,
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com ja hem vist anteriorment, l’origen geogràfic dels progenitors i el lloc de naixement de
la persona jove. En aquests casos s’observa que en el cas que els dos progenitors hagin
nascut a Catalunya hi ha més tendència al manteniment del català; així mateix, si els dos
progenitors han nascut a la resta de l’Estat espanyol hi ha més tendència a mantenir el
castellà com a llengua habitual. Ara bé, el canvi principal es produeix quan un dels progenitors ha nascut a Catalunya i l’altre a la resta de l’Estat: en aquest cas, hi ha una tendència
a la catalanització dels usos habituals. Si un progenitor ha nascut a l’estranger i l’altre a
Catalunya o a la resta de l’Estat, hi ha una tendència a l’ús d’altres llengües i combinacions
de català i castellà.
Amb relació a l’origen social, s’ha analitzat el nivell d’estudis i la categoria ocupacional
dels progenitors. Pel que fa al nivell d’estudis més alt dels progenitors, hi ha relació entre
el nivell d’estudis superior i el manteniment de la llengua catalana, així com el manteniment del castellà entre els joves amb pares amb estudis primaris. Quant a la categoria
socioprofessional més alta del pare o de la mare, s’observa una tendència més elevada
a mantenir el català entre els joves amb progenitors amb ocupacions qualificades i més
manteniment del castellà entre els fills de pare o mare amb ocupacions mitjanes i elementals. Una dada interessant quan s’observa el canvi és que els joves amb algun progenitor
amb ocupacions elementals tendeixen a catalanitzar els seus usos habituals, i els joves
amb algun progenitor amb ocupacions directives i gerencials tendeixen a castellanitzar els
seus usos habituals. D’altra banda, el nivell d’ingressos a la llar ens indica que els joves que
s’ubiquen en el primer o segon quartil tendeixen a mantenir el català o bé a catalanitzar
els seus usos lingüístics habituals.
Finalment, quant a la distribució territorial, s’observa una presència del manteniment del
català a les Terres de l’Ebre, a les Comarques Centrals i a Ponent i Alt Pirineu i Aran; un
manteniment del castellà a l’àmbit Metropolità, i un manteniment de les altres llengües al
Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Pel que fa al canvi, a les Comarques Gironines és on hi ha més joves que catalanitzen els seus usos lingüístics o que utilitzen altres
llengües i combinacions en el seu dia a dia. Aquesta distribució també es relaciona amb
la variable grandària del municipi, ja que en els municipis més petits hi ha més joves que
mantenen el català i en els municipis de més de 50.000 habitants hi predomina el manteniment del castellà.

4.5.2. De la llengua inicial a la llengua habitual dins la llar
A continuació s’analitzen els resultats del canvi lingüístic vinculat a la llar (parella i fills).
L’EJC17 pregunta per la llengua emprada habitualment amb la parella i amb els fills segons la llengua inicial. D’entrada, s’ha de dir que en l’ús de la llengua amb la parella és on
trobem l’índex de manteniment més alt de la llengua inicial (68,4%), seguit pel 67% que la
manté amb els fills. Pel que fa a la llengua emprada amb la parella (taula 4.12), el castellà
és el que manté una proporció més elevada de parlants habituals (76,1%) respecte als qui
mantenen el català, que representen el 65,1%. A més a més, la proporció de catalanoparlants d’origen que empren majoritàriament el castellà amb la seva parella (22,3%) és més
alta que en el cas contrari (9,7%). Cal remarcar que, en el cas de la parella, parlem d’un
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sol interlocutor i no de diversos interlocutors indefinits com és en el cas dels estudis o de
la feina. Així, sembla que la norma d’ús de convergència lingüística amb un cert grau de
subordinació cap al castellà passa també en el cas de la parella. Pel que fa als joves que
tenen una altra llengua inicial, també es dona la mateixa dinàmica de manteniment de la
llengua inicial amb la parella (54,1%). Això sí, es manté el patró de canvi al castellà (34,3%)
molt més que al català (8,6%).
TAULA 4.12. Llengua habitual amb la parella segons la llengua inicial. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Llengua habitual amb la parella

Només o sobretot català
Tant català com castellà
Només o sobretot castellà

Català

Tant català
com
castellà

Castellà

65,1

18,1

9,7

Altres llengües o
combinacions
8,6

Total

29,0

8,9

10,8

8,6

2,9

8,2

22,3

50,6

76,1

34,3

52,4

Altres llengües i combinacions

3,6

...

5,7

54,1

10,3

Total

100

100

100

100

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

La taula 4.13 se centra en la maternitat i la paternitat dels joves, i en aquest cas els resultats
difereixen lleument respecte al que ocorre amb la parella. Tot i que el percentatge de manteniment de la llengua segueix sent alt (67%), les dinàmiques són lleugerament diferents.
En la taula anterior acabem de veure que entre els catalanoparlants inicials és relativament
freqüent emprar el castellà de forma habitual amb la parella (més que en el cas invers), però
amb els fills aquesta pràctica es modifica: el 85,9% dels catalanoparlants d’origen empren
habitualment el català amb els seus fills i només un 8,1% utilitza una combinació de català
i castellà. Entre els castellanoparlants d’inici, per contra, els que mantenen el castellà amb
els fills disminueixen força: només un 58% mantenen l’ús predominant del castellà amb els
fills, i arriben fins al 34,5% els qui empren el català (a parts iguals, sobretot o únicament)
amb els fills. Aquests resultats coincideixen amb altres estudis sociolingüístics que també
indiquen aquesta tendència dels castellanoparlants inicials a transmetre el català als seus
fills, una tendència observada també en la població general: és un dels espais on el català
té capacitat d’atracció. En el cas dels parlants al·loglots, el manteniment de la llengua inicial
és també força alt (76,5%) i els que incorporen una nova llengua en la transmissió cap als
fills afegeixen el castellà.
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TAULA 4.13. Llengua habitual amb els fills segons la llengua inicial. Joves de 15 a 34 anys
amb fills. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Llengua habitual amb els fills

Català

Tant català
com
castellà 2

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

Només o sobretot català

85,9

...

15,7

...

30,1

Tant català com castellà

8,1

...

18,8

...

12,4

Només o sobretot castellà

...

...

58,0

13,3

36,4

Altres llengües i combinacions

...

...

7,6

76,5

21,1

100

...

100

100

100

Total

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Per confirmar aquesta tendència hem creuat la llengua habitual utilitzada amb la parella
(en lloc de la llengua inicial, que pot haver canviat abans de la formació de parella) amb
la llengua habitual emprada amb els fills. Detectem dos models: la transmissió del català
i altres llengües, i la transmissió del castellà. El 90,5% dels joves que només o sobretot
parlen català amb la seva parella transmeten el català als seus fills, així com el 83,6% dels
pares al·loglots transmeten altres llengües als seus fills. D’altra banda, només el 57,4% dels
que parlen només o sobretot castellà amb la seva parella transmeten només el castellà als
seus fills. En aquest cas hi ha una variació més gran en la llengua que transmeten als seus
fills: un 17,6% transmeten el català només o sobretot, i un 16,4% tant català com castellà.

4.5.3. De la llengua inicial a la llengua habitual fora de la llar
A continuació s’analitza el canvi entre la llengua inicial i la llengua habitual en tres àmbits
fora de la llar: els canvis de llengua amb les amistats, a la feina/estudis i amb una persona
desconeguda són tres àmbits completament diferents. L’escola i la feina estan regulats per
normes socials més o menys estructurals, els amics entren com a àmbit privat i la llengua
en què ens adrecem a una persona desconeguda és una situació hipotètica en què es
barregen les normes socials públiques amb una certa decisió personal. En aquest cas, la
diagonal grisa indica el manteniment de la llengua inicial.
A la taula 4.14 es presenten les dades del manteniment o del canvi de la llengua inicial amb
les amistats. En aquest cas, el 61% dels joves utilitzen habitualment la seva llengua inicial
per relacionar-se amb els amics. Com es pot apreciar, la llengua amb els amics tendeix
a acostar-se més a la tendència dels usos dins la llar. El grup lingüístic que més manté
la llengua amb les seves amistats són els castellanoparlants inicials (65%), però a poca
distància dels catalanoparlants (59%) i dels al·loglots (55%). Excepte els bilingües inicials,
que tendeixen a utilitzar habitualment més el castellà amb les seves amistats (40%), la resta
de grups lingüístics es relacionen habitualment amb la seva llengua inicial. Ara bé, també
2

Les dades que no apareixen és perquè no són representatives (n’hi ha un nombre inferior a 15 casos a la mostra original).
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és cert que la combinació de diverses llengües també hi és molt present, com ja era d’esperar. I se segueixen les mateixes tendències que s’han vist fins ara: els catalanoparlants
i castellanoparlants inicials incorporen les dues llengües per relacionar-se amb els seus
amics, i els al·loglots incorporen principalment només el castellà.
TAULA 4.14 Llengua habitual amb les amistats segons la llengua inicial. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Català

Tant català
com
castellà

Només o sobretot català

58,9

12,2

Tant català com castellà

25,6

Només o sobretot castellà

Llengua habitual amb les amistats

Altres llengües i combinacions
Total

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

7,3

11,7

25,9

36,8

23,1

8,0

22,7

13,1

40,2

64,8

25,5

42,0

2,4

...

4,8

54,8

9,4

100

100

100

100

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

La taula 4.15 se centra en la llengua habitual a l’institut, la universitat o el món laboral. L’àmbit educatiu –tant l’ensenyament secundari postobligatori com la universitat– són espais
favorables a l’ús del català, ja sigui per la llengua de la docència com per la institució que
representen. El món laboral no es caracteritza pel fet de ser tan favorable a l’ús del català,
però no el menysté. En aquests àmbits el manteniment de la llengua inicial recula fins al
42,1%, és a dir, hi ha més joves que utilitzen habitualment una llengua diferent o combinada
amb la seva llengua inicial. El 65,4% dels joves que tenen el castellà com a llengua inicial
el mantenen com a llengua habitual, però en l’àmbit educatiu i laboral aquest percentatge
cau al 36,4%, i la majoria el (55%) empren el català (a parts iguals, sobretot o únicament).
El mateix passa entre els qui tenen una altra llengua o altres combinacions com a llengua
inicial: el manteniment de la llengua inicial només és del 27,9%, i l’ús del català i del castellà puja fins al 72,1%. Tot i que el castellà segueix sent la llengua habitual per a la majoria
de joves al·loglots (40,2%), el català queda en segona posició. Els joves catalanoparlants
inicials mantenen el català majoritàriament (55%), però un 37,3 passen a usar el castellà
tant com el català o el castellà més que el català.

pàg. 158 / Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2

TAULA 4.15. Llengua habitual al món educatiu o laboral segons la llengua inicial. Joves de
15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Llengua habitual al món educatiu/laboral

Català

Tant català
com
castellà

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

Només o sobretot català

55,0

32,3

28,7

15,7

36,8

Tant català com castellà

27,1

33,2

26,3

16,2

25,7

Només o sobretot castellà

10,2

22,7

36,4

40,2

27,1

7,8

...

8,7

27,9

10,4

100

100

100

100

100

Altres llengües i combinacions
Total

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Finalment, l’últim àmbit que s’analitza és el de la llengua habitualment utilitzada amb una
persona desconeguda segons la llengua inicial, i en aquest cas el manteniment o canvi
de la llengua inicial es basa en bona part en les normes socials establertes. La majoria de
joves catalans quan han de dirigir-se a un desconegut no utilitzen la seva llengua inicial
(55,5%). Entre els catalanoparlants inicials, el 45% empra habitualment el català, però un
34% el combina amb el castellà. D’altra banda, entre els castellanoparlants inicials el 49%
usa el castellà, però un 30% també hi incorpora el català. En poques paraules, els dos
grups lingüístics tenen unes tendències similars: entorn del 80% mantenen la seva llengua
o la combinen amb el català/castellà, respectivament. El cas dels bilingües inicials i els
al·loglots difereix. En aquests dos grups la llengua habitual per parlar amb un desconegut
és el castellà, sobretot per part dels parlants d’altres llengües (54%), és a dir, el castellà és
la seva llengua franca o llengua intergrupal principal.
TAULA 4.16. Llengua habitual amb una persona desconeguda segons la llengua inicial.
Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Llengua inicial
Llengua habitual amb una persona
desconeguda

Català

Tant català
com
castellà

Castellà

Altres llengües o
combinacions

Total

Només o sobretot català

44,9

19,2

11,7

11,8

23,4

Tant català com castellà

33,6

33,1

30,2

11,6

29,5

Només o sobretot castellà

14,5

28,6

49,1

53,7

37,0

7,1

...

9,1

22,9

10,1

100

100

100

100

100

Altres llengües i combinacions
Total

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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4.6. Conclusions
A l’inici del capítol es destacava que Catalunya ha experimentat unes transformacions
sociolingüístiques de gran magnitud en el darrer segle. D’una banda, el país homogeni i
essencialment monolingüe de començaments del segle XX va anar rebent diverses onades
immigratòries provinents, primer, de la resta de l’Estat i, posteriorment, d’arreu del món,
les quals l’han transformat en una societat lingüísticament i culturalment diversa. D’altra
banda, els canvis polítics, socials, tecnològics i culturals han fet que segments cada vegada
més amplis de la població hagin anat aprenent llengües, tant segones com estrangeres,
i Catalunya s’ha convertit en una societat multilingüe amb dues llengües d’ús principal. El
català sol o acompanyat és la llengua inicial de prop de la meitat de les persones nascudes
a Catalunya. Les xifres canvien, però, quan s’analitza la totalitat de la població que resideix a
Catalunya, perquè l’alt nombre de nascuts a la resta de l’Estat i a Llatinoamèrica converteix
el castellà en la primera llengua inicial i habitual del país.
En primer lloc, s’observa que la gran majoria de joves combinen més d’una llengua en el
seu dia a dia però, com ja era d’esperar, les llengües protagonistes són el català i el castellà.
En societats multilingües com la catalana les pràctiques lingüístiques de bona part de les
persones tendeixen a incloure la utilització quotidiana de més d’una llengua, i les llengües
oscil·len segons el context. En quatre dels cinc contextos analitzats l’ús combinat de diverses llengües és la pràctica habitual per gairebé la meitat dels joves. La diferència se centra
en els usos dins l’àmbit familiar i fora. És a dir, dins l’àmbit familiar (la llar) hi trobem menys
combinacions d’usos lingüístics, i una de les possibles explicacions és que en aquest
cas parlem d’interlocutors molt més concrets. I fora de la llar, els usos lingüístics són més
heterogenis i hi ha moltes més combinacions de llengües; també, cal dir, els interlocutors
són molt més variats. Tant amb la parella com amb els fills, el castellà és la llengua principal
d’ús però, en el cas dels fills, deixant molt més marge a la combinació amb altres llengües,
inclòs el català. En els àmbits fora de la llar es pot veure més clarament la presència de
l’ús combinat de diverses llengües, ja que hi ha molts més interlocutors en joc. L’únic àmbit
on l’ús del català és la llengua principal és als estudis (institut o universitat) o a la feina, a
diferència de la llengua habitual amb els amics, on el castellà és majoritari, i com també
passa amb una persona desconeguda.
En segon lloc, el català té capacitat d’atracció entre els joves? Quins són els camps socials
que més afavoreixen l’adopció del català? A l’hora de fer comparacions se sol prendre la
llengua inicial com a punt de referència, atès que és la variable passada i estructural, i la
llengua habitual com a indicador de canvi. La majoria dels joves catalans manté la seva
llengua inicial, és a dir, és la que utilitzen amb més freqüència en el seu dia a dia, i un terç
dels joves diuen utilitzar altres llengües habitualment diferents o combinades amb la seva
llengua inicial. En la llengua que s’utilitza habitualment amb la parella és on trobem l’índex
de manteniment més alt de la llengua inicial; el castellà és el que manté una proporció més
elevada de parlants habituals respecte als qui mantenen el català. Tot i que el percentatge de manteniment de la llengua segueix sent alt entre la llengua inicial i la llengua que
habitualment s’utilitza per parlar amb els fills, les dinàmiques són lleugerament diferents
del que passa amb la parella. Entre els catalanoparlants inicials és relativament freqüent
emprar el castellà de forma habitual amb la parella (més que en el cas invers), però amb
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els fills aquesta pràctica es modifica: la gran majoria dels catalanoparlants d’origen empren
habitualment el català amb els seus fills. Entre els castellanoparlants de llengua inicial, per
contra, els que mantenen el castellà amb els fills disminueixen força. Aquests resultats
coincideixen amb altres estudis sociolingüístics que també indiquen aquesta tendència
dels castellanoparlants inicials a transmetre el català als seus fills. En el cas dels parlants
al·loglots el manteniment de la llengua inicial és també força alt, i els que incorporen una
nova llengua en la transmissió cap als fills opten pel castellà.
A continuació s’ha analitzat el canvi entre la llengua inicial i la llengua habitual en tres àmbits
fora de la llar: amb les amistats, en els estudis o feina, i amb una persona desconeguda. La
majoria dels joves utilitzen habitualment la seva llengua inicial per relacionar-se amb els seus
amics. La llengua amb els amics tendeix a acostar-se més a la tendència dels usos dins
la llar. Ara bé, la combinació de diverses llengües també hi és molt present. I se segueixen
les mateixes tendències que s’han vist fins ara: els catalanoparlants i els castellanoparlants
inicials incorporen les dues llengües per relacionar-se amb els seus amics, i els al·loglots
principalment incorporen només el castellà. L’àmbit educatiu, tant l’ensenyament secundari
postobligatori com la universitat, és un espai favorable a l’ús del català, ja sigui per la llengua
de docència com per la institució que representen. El món laboral no es caracteritza per
una presència tan favorable a l’ús del català, però no es menysté.
Finalment, l’últim àmbit analitzat és el de la llengua utilitzada amb una persona desconeguda segons la llengua inicial; en aquest cas, el manteniment o canvi de la llengua inicial
es basa en bona part en les normes socials establertes. La majoria de joves catalans quan
han de dirigir-se a un desconegut combinen la seva llengua inicial amb el català/castellà,
respectivament. El cas dels bilingües inicials i els al·loglots difereix. En aquests dos grups la
llengua habitual per parlar amb un desconegut és el castellà, sobretot per part dels parlants
d’altres llengües, és a dir, el castellà és la seva llengua franca o llengua intergrupal principal.
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5. Mobilitat quotidiana
Motius, mitjans de transport, costos i abast dels desplaçaments de la població
jove a Catalunya
Aina Gomà Garcia i Oriol Nel·lo Colom

5.1. Introducció
A l’hora d’analitzar les condicions de vida de la població jove, un dels aspectes clau és,
sens dubte, la seva mobilitat territorial. La mobilitat mostra, en bona mesura, l’ús que la
població jove fa del territori, els seus hàbits de vida, així com el seu accés a béns i serveis.
Ara bé, l’anàlisi de la mobilitat juvenil no només aporta clarícies sobre aquesta franja de la
població, sinó que també ens informa sobre les característiques i l’organització del territori.
Així doncs, l’estudi de la mobilitat de la població jove és doblement interessant: per allò que
ens explica sobre les seves condicions de vida i per allò que ens dona a conèixer sobre
el funcionament del territori.
En termes generals, la mobilitat juvenil està estretament condicionada per l’estructura urbana de Catalunya i per les dinàmiques territorials que l’afecten. Com és sabut, aquestes
dinàmiques s’han caracteritzat, en les darreres dècades, per tres trets principals: l’ampliació
de l’abast de les àrees urbanes, la integració del territori i la dispersió de la població i les
activitats sobre l’espai (Nel·lo i López, 2016).
Així, el territori que conforma cada una de les grans àrees urbanes de Catalunya s’ha anat
eixamplant més i més en el darrer mig segle, a través d’allò que s’han denominat processos de metropolitanització. El fet urbà ha deixat de ser un fenomen referit a unes poques
localitats concretes i singulars, circumdades per un territori molt majoritàriament rural, per
estendre’s sobre la totalitat del territori. No és només que l’abast del sòl urbanitzat s’hagi
estès per cobrir espais molt amplis, sinó que les relacions quotidianes de vida urbana
apleguen avui una multitud de localitats dins d’àrees urbanes cada vegada més vastes. En
part, aquests àmbits es corresponen a les grans unitats utilitzades per a l’anàlisi estadística
i el planejament territorial a Catalunya: la regió metropolitana de Barcelona, la Catalunya
Central, el Camp de Tarragona, les Terres de Lleida i les Comarques Gironines. Menys
integració territorial presenten en canvi les Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu i l’Aran i l’àmbit del
Penedès, recentment establert. En els dos primers casos això es deu a la relativa fragilitat
de la seva estructura urbana; en el darrer, al fet de tractar-se més, ara per ara, d’un espai
de projecte polític i de reivindicació ciutadana que d’un àmbit funcional autònom i integrat.
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L’expansió de les àrees urbanes ha anat acompanyada de dos altres fenòmens concomitants. Per un costat, s’ha produït una creixent integració funcional del territori, és a dir,
que cada localitat s’ha fet més interdependent amb d’altres, a vegades veïnes, a vegades
llunyanes. Per l’altre, els assentaments urbans, que s’havien caracteritzat tradicionalment a
Catalunya pel fet de presentar densitats notablement elevades i créixer en continuïtat amb
les trames preexistents, han conegut canvis morfològics molt notables. Així, han proliferat
nous assentaments caracteritzats sobretot per la dispersió i la baixa densitat.
Ampliació de les àrees urbanes, integració del territori i dispersió de la urbanització: els
efectes d’aquests tres fenòmens sobre la mobilitat de la població no podien ser més rellevants i decisius. En efecte, aquestes dinàmiques han comportat de manera inevitable
una creixent especialització dels usos de cada lloc: en unes àrees urbanes sempre més
àmplies, el mercat del sòl i l’habitatge i el planejament urbanístic han tendit a afavorir la
creació d’espais urbans caracteritzats sobretot pel predomini d’una sola activitat, com ara
la residència, les activitats productives o el comerç. Així, la població satisfà avui les seves
necessitats quotidianes –residir, comprar, estudiar, treballar, portar la canalla a escola,
gaudir del lleure, etc.– sobre espais sempre més vastos i de caràcter supralocal en la gran
majoria dels casos (Mendizábal, 1996; Alberich, 2007; Nel·lo i Subirats, 1998).
Això ha comportat un esclat de les necessitats de la mobilitat de la població: més desplaçaments, a major distància, en més direccions i de major complexitat (López, 2003). Ha
comportat també una pressió molt assenyalada sobre les infraestructures del transport i
sobre els mitjans destinats a servir la mobilitat. Les condicions de vida de la població s’han
vist així radicalment alterades per aquests canvis, els quals presenten, sens dubte, llums i
ombres: si per un costat han ampliat l’àmbit dels mercats de treball, l’accés als serveis i la
llibertat de la població a l’hora de moure’s sobre el territori, per l’altre s’han produït penosos
allargaments de la jornada activa, elevats costos energètics, majors riscos de sinistralitat
i notables impactes ambientals.
En aquest context, la mobilitat de la població jove presenta característiques especials
que en fan particularment interessant l’estudi. En efecte, la mobilitat de la població està
fortament influenciada per l’etapa del cicle de vida, i això atorga a la mobilitat juvenil trets
diferencials tant pel que fa a les seves motivacions com als mitjans utilitzats, als costos
que se’n deriven o a l’abast territorial. En el present capítol s’exploraran aquestes qüestions
d’acord amb les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2017.

5.2. Objectius de l’anàlisi, abast de les dades i hipòtesis de partida
En estudiar la mobilitat, cinc són les variables bàsiques que cal considerar: la seva motivació, els mitjans emprats per tal de satisfer-la, la seva recurrència temporal, els seus costos
i els seus patrons espacials. Les preguntes que, en la mesura d’allò que sigui possible,
cal respondre amb les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) seran, doncs:
per quins motius es desplaça la gent jove? Amb quins mitjans de transport ho fa? Quina
freqüència temporal tenen els seus desplaçaments? Quins costos han d’afrontar a l’hora
de fer-los? Quins patrons territorials segueixen?

pàg. 164 / Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2

Com es veurà, l’EJC presenta algunes limitacions a l’hora d’afrontar aquestes qüestions.
Les més importants es deriven de la pèrdua de representativitat de la mostra quan es tracta
d’analitzar els fluxos de la mobilitat per territoris concrets. Així, com ocorre de forma gairebé
inevitable amb totes les enquestes, les dades no permeten conèixer el comportament de
la mobilitat per a cada un dels municipis de Catalunya. Això, que en altres temes resulta
un obstacle d’importància menor, en el cas de la mobilitat suposa una limitació important,
ja que impedeix de disposar d’una matriu completa dels orígens i les destinacions dels
fluxos que es produeixen en cada un dels municipis. Un altre destret és el que es deriva
de la impossibilitat de conèixer a partir de les dades de l’EJC la recurrència temporal de
la mobilitat, de manera que la qüestió de l’estacionalitat o la recurrència setmanal dels
desplaçaments no podrà ser abordada aquí de manera completa.
Finalment, l’EJC, precisament pel fet d’estar específicament adreçada a la població jove,
no permet la comparació entre la mobilitat d’aquest sector i la resta de la població de
Catalunya, per a la qual les últimes dades exhaustives de mobilitat disponibles són de l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) de 2006, informació que es pot considerar en bona
part obsoleta (Pérez, 2017). Tanmateix, es podran establir comparacions amb les dades
més recents de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) de 2016, amb la precaució
que aquesta està referida només a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM. Cal tenir
en compte que la població d’aquest àmbit té unes condicions úniques i específiques dins
el territori català pel que fa a la mobilitat, amb una major presència de transport públic i
mitjans com el metro, el tramvia o el bicing.
Val la pena apuntar que, malgrat que Catalunya i sobretot la regió de Barcelona tenen
una sèrie important de dades i estudis de mobilitat basats en enquestes des dels anys
vuitanta, en les darreres dècades han començat a agafar importància les noves tecnologies com els GPS, els smartphones i el big data per dur a terme estudis de mobilitat.
Aquestes eines permeten en alguns dels casos una reducció de costos, però ara per
ara encara presenten mancances i no són homologables amb les dades procedents
d’enquestes (Pérez, 2017).
Les dades de l’Enquesta de Joventut tenen com a principal avantatge la possibilitat de
creuar la informació de mobilitat amb altres variables relatives a les característiques i a la
condició de la població jove. Així, de manera sistemàtica s’analitzarà aquí la mobilitat no
només de la població jove en el seu conjunt sinó atenent el gènere, l’edat, el nivell de renda
i l’activitat principal dels individus que la integren. D’altra banda, com que la voluntat ha
estat analitzar la mobilitat en funció de les dinàmiques territorials, es tractarà d’esbrinar
les diferències espacials de la mobilitat, tot atenent les característiques dels llocs que la
generen o l’atrauen: la seva grandària, el seu caràcter urbà o rural, els teixits urbans que
els componen i els trets socials que els caracteritzen.
L’anàlisi d’aquest estudi, doncs, estarà basada en les dades relatives a la mobilitat quotidiana juvenil contingudes en l’EJC17, les quals es refereixen als desplaçaments diaris (últim
dia feiner) de les persones joves (de 15 a 34 anys) de Catalunya. De manera successiva
s’analitzaran: a) els motius; b) els mitjans de transport; c) els costos temporals, i d) l’abast
territorial dels desplaçaments.
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Per fer-ho, s’utilitzarà una categorització de les variables de mobilitat que permet la comparació amb resultats anteriors d’aquesta enquesta i altres enquestes de mobilitat de
Catalunya, com ara l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) i l’Enquesta de mobilitat en
dies feiners (EMEF), que s’acaben d’esmentar. Pel que fa a les variables territorials que
s’utilitzen en aquest capítol, a banda de la classificació donada segons l’àmbit territorial,
la grandària poblacional i la ubicació del lloc de residència (barri cèntric, barri no cèntric,
urbanització o casa aïllada), s’ha incorporat la caracterització social segons la vulnerabilitat
social de les àrees de residència de les persones joves a partir de les categories establertes
en la recerca Barris i crisis de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) per a totes
les seccions censals de Catalunya (Blanco i Nel·lo, 2018).1
Resulta convenient, finalment, detallar les hipòtesis de les quals s’ha partit a l’hora de bastir
l’anàlisi, que es poden resumir en els postulats següents:
1. Les motivacions dels desplaçaments juvenils:
1a. En les motivacions dels desplaçaments quotidians de les persones joves hi ha diferències rellevants segons quin sigui el seu gènere, l’edat i l’activitat principal. Els estudis
van perdent pes com a causa dels desplaçaments a mesura que l’edat augmenta, però,
mentre que en els homes creix de manera molt assenyalada la mobilitat laboral, en el cas
de les dones la mobilitat personal adquireix un pes important, associada a l’assumpció
de tasques domèstiques i de cura. En tot cas, la mobilitat ocupacional (la que es fa per
feina i per estudis) té en la població jove un pes superior a aquella que representa per
al conjunt de la població adulta.
1b. No hi ha diferències gaire notables en les motivacions dels desplaçaments segons
els àmbits territorials, ni la grandària de les localitats, ni segons les característiques dels
seus teixits urbans. Més encara, aquesta absència de diferències significatives ve a ser
un indicador de l’homogeneïtzació relativa de les condicions de vida en la totalitat del
territori català i de la creixent obsolescència de la dualitat urbà/rural. Lleugerament més
rellevants resulten, en canvi, les diferències de motivacions associades a les característiques socials dels àmbits urbans, en el sentit que als barris i localitats més vulnerables
els desplaçaments associats a l’estudi es redueixen abans i la mobilitat personal manté
un pes superior en les edats més elevades.
2. Els mitjans de transport utilitzats per la població jove:
2a. Pel que fa als mitjans de transport es produeixen diferències substantives en la
utilització dels mitjans de transport segons les característiques dels territoris de residència. Les persones joves que viuen en localitats més xiques i en teixits de baixa densitat
tendeixen a utilitzar més els mitjans motoritzats i, en particular, el transport privat. Per
contra, les que viuen en localitats més grans, compactes i denses utilitzen en major

1

Es detalla la metodologia emprada per a la variable de segregació en el capítol dedicat al territori del bloc transversal. La recerca
Barris i crisi fou desenvolupada en el si de l’IGOP a través d’un projecte impulsat pel programa RecerCaixa en el període 20132015.
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proporció el transport col·lectiu a causa de la major presència i accés a mitjans de
transport públic en aquests territoris.
2b. Són notables, així mateix, les diferències segons les característiques dels individus.
Les dones, les persones més joves i les de categoria social més baixa tendeixen a utilitzar més el transport col·lectiu o a desplaçar-se a peu. En canvi, els homes, les persones
que es van fent grans i les que pertanyen a grups socials més benestants tendeixen a
utilitzar més el vehicle privat.
3. Els costos temporals dels desplaçaments:
3a. Els costos temporals dels desplaçaments estan correlacionats amb el tipus d’hàbitat.
No hi ha, però, un únic factor explicatiu ni l’anàlisi és lineal. Així, no sempre les distàncies més llargues impliquen majors costos temporals, sinó que depenen dels mitjans
de transport utilitzats i la complexitat i grandària de les àrees urbanes. També depenen
del caràcter social de les àrees on resideix la població jove: per a distàncies iguals, els
que viuen en àrees que pateixen els efectes de la segregació inferior empren més temps
de desplaçament, no només perquè utilitzen amb major freqüència el transport públic,
sinó també perquè es tracta en molts casos de barris més mal comunicats.
3b. Els costos temporals dels desplaçaments es distribueixen, així mateix, de manera
desigual segons les característiques de la població jove. A distàncies iguals, els costos
són més alts per a les dones i les persones més joves i de grups socials més desafavorits i són relativament més baixos per als homes, aquells que ja han superat la primera
joventut i els qui pertanyen a grups més benestants.
4. L’abast territorial de la mobilitat quotidiana juvenil:
4a. Finalment, les grans ciutats tenen una major capacitat d’autocontenir la mobilitat
que generen que no pas les localitats més petites i de poblament més dispers, les quals
adrecen bona part dels seus fluxos cap a altres municipis. La capacitat d’autocontenció
varia també segons la integració del territori. Així, en els territoris que han conegut des
de fa més temps processos intensos de metropolitanització l’autocontenció és més
baixa que en la resta del territori català.
4b. Pel que fa a l’abast territorial dels desplaçaments segons les característiques concretes de les persones joves, es partirà de la noció que la població jove tendeix a ampliar
el radi dels seus desplaçaments a mesura que es fa gran amb la incorporació al mercat
laboral. D’altra banda, resulten també rellevants les diferències de gènere: en termes
generals, les dones es desplacen relativament més a prop que els homes.
El capítol s’estructura en quatre apartats, en cada un dels quals s’aborden, a partir de les
dades de l’enquesta, les principals qüestions a les quals es refereixen les hipòtesis. Així, el
primer apartat analitza les motivacions dels desplaçaments de la població jove. El segon
versa sobre els mitjans de transport utilitzats. El tercer tracta els costos temporals dels
desplaçaments. Finalment, el quart i darrer estudia l’abast territorial de la mobilitat. Clouen
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el capítol unes breus conclusions en les quals s’ha tractat d’elaborar indicadors sintètics
de les diverses qüestions tractades.

5.3. Els motius dels desplaçaments juvenils
Segons l’Enquesta de mobilitat en dia feiner del 2016, la població del sistema tarifari integrat de l’ATM feia una mitjana de 3,4 desplaçaments per persona en dia feiner. Traslladant
aquesta dada a la població jove de Catalunya (15 a 34 anys), es pot estimar que les persones joves fan a Catalunya al voltant de 5 milions i mig de desplaçaments en un dia feiner.
Es tracta, òbviament, d’una dada aproximada, però que permet copsar la magnitud en
termes absoluts de la mobilitat de la població jove.
A l’hora d’estudiar la mobilitat, la primera qüestió que cal analitzar és, lògicament, els motius
que l’originen. Als efectes d’anàlisi es distingirà entre tres tipus de motivacions principals de
desplaçament: la mobilitat ocupacional (que inclou desplaçament per estudis i per feina), la
mobilitat personal (que inclou desplaçaments per motiu d’oci, gestions personals, compres
i cura d’altres persones, entre d’altres) i la tornada a casa. Per la franja d’edat a la qual es
refereix l’Enquesta, s’ha considerat rellevant mantenir la mobilitat ocupacional separada
en les categories “per estudis” i “per feina” en alguns dels creuaments.
La consideració d’aquest conjunt de motivacions en l’anàlisi de la mobilitat quotidiana
parteix de la voluntat d’analitzar tots els desplaçaments i no només aquells que es fan per
anar a la feina, en els quals s’han centrat molts dels estudis de mobilitat. Com veurem, el fet
de centrar-se en l’anomenada “mobilitat obligada” ha contribuït a introduir un notable biaix
en els estudis de mobilitat, tot subratllant la importància dels desplaçaments que efectua
una part de la població (majoritàriament masculina i productiva en termes econòmics) i
invisibilitzant-ne uns altres (els realitzats de manera majoritària per població femenina per
tal d’atendre tasques reproductives o de cura).
En aquest apartat es presenten en primer lloc les dades generals referents a les motivacions dels desplaçaments pel conjunt de població jove de Catalunya. En els subapartats
corresponents s’analitzen les diferències segon l’edat, l’activitat principal i el gènere, així
com la influència del municipi i el territori de residència. Per tancar l’apartat, s’inclou un
paràgraf on es resumeixen les nocions principals resultants de l’anàlisi.
Del conjunt de desplaçaments quotidians de la població jove de Catalunya el 2017, 3
de cada 10 es fan per motius ocupacionals, mentre que els desplaçaments per motius
personals s’apropen a la mateixa proporció i 4 de cada 10 s’efectuen per tornar a casa
(gràfic 5.1).
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GRÀFIC 5.1. Motius dels desplaçaments. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge

30% Mobiilitat ocupacional

41,5% Tornada a casa

28,5% Mobilitat personal

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Pel que fa a l’evolució temporal, cal assenyalar que, tot i que es manté una distribució de les
motivacions semblant a la de l’EJC de l’any 2012, s’observa un ascens de la mobilitat per
motius personals (del 25,4% el 2012 al 28,5% el 2017) i una disminució del pes de la tornada
a casa (del 44,0% el 2012 al 41,5% el 2017). Aquesta dada concorda amb els resultats de
l’estudi sobre l’evolució i adaptació de la mobilitat en el període de crisi a Catalunya: es
detecta no només una disminució dels desplaçaments per motius ocupacionals, sinó també un augment més important dels desplaçaments personals (Marquet i Miralles-Guasch,
2017). Aquest fet connecta amb la tendència a l’augment de les necessitats de nous béns i
serveis, així com amb les noves pautes laborals, culturals i socials (Miralles-Guasch, 2010;
Nel·lo i Donat, 2014).
Tot i que el pes de les motivacions personals respecte al 2012 ha augmentat, la mobilitat
ocupacional predomina lleugerament per sobre de la personal en la població jove. Es
tracta d’un tret diferencial rellevant. Com a referència, és interessant tenir en compte que,
segons les dades de l’EMEF, per al conjunt de la població de més de 16 anys de l’àmbit
del sistema tarifari integrat de l’ATM, el 2016 la mobilitat per motius personals era gairebé 15 punts superior a l’ocupacional (35,1% i 20,8% respectivament). El major pes de la
mobilitat ocupacional en la població jove i l’increment del pes de la mobilitat personal en
edats adultes forma part de la doble transició que descriurem tot seguit: a mesura que les
generacions es van fent grans el pes de la mobilitat escolar disminueix, mentre augmenta
la laboral i la personal.
En efecte, tal com tot seguit veurem, els motius dels desplaçaments quotidians i els seus
pesos no són homogenis per a tots els grups de població jove, ja que varien significativament segons l’edat, l’activitat principal i el gènere. En canvi, tal com veurem, no presenten
variacions significatives entre les diverses àrees del territori català.
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5.3.1. Anar a la feina i a estudiar, fer gestions, quedar i sortir: variacions per edat
i ocupació
En l’anàlisi per grups d’edat (taula 5.1), s’observa com la proporció entre la mobilitat per
estudis i la mobilitat per feina es va invertint. Mentre que en la franja de població que té
entre 15 i 19 anys la mobilitat per estudis representa gairebé la totalitat de la mobilitat ocupacional, en la franja 30-34 la mobilitat per feina és la que representa gairebé la totalitat
d’aquest tipus de mobilitat. Així mateix, la transició cap a models de vida adulta també
comporta el progressiu creixement del pes de la mobilitat personal (gràfic 5.2) a mesura
que les persones joves van incorporant responsabilitats més enllà dels estudis, com ara
gestions personals, compres o cura d’altres persones. Per al grup de 30-34 anys, i en
sintonia amb els resultats de l’Enquesta de mobilitat en dies feiners (EMEF) de 2016, la
mobilitat personal (31,1%) passa a tenir més pes que l’ocupacional (26,3%); en la resta de
grups més joves, són més nombrosos els desplaçaments per motius ocupacionals (estudis
o feina) que personals. Respecte a les dades corresponents a l’any 2012, cal ressaltar,
com ja s’ha dit, l’augment del pes relatiu de la mobilitat personal en totes les franges d’edat
(vegeu la taula A5.1 de l’annex en línia).

TAULA 5.1. Motivacions dels desplaçaments segons grups d’edat. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Grup d’edat

Motivació
Per estudis

Per feina

Personal

Tornada a casa

Total

De 15 a 19 anys

29,2

2,3

26,5

42,0

100

De 20 a 24 anys

16,5

15,3

27,7

40,5

100

De 25 a 29 anys

6,4

24,8

27,6

41,2

100

1,2

25,1

31,3

42,3

100

12,3

17,6

28,5

41,6

100

De 30 a 34 anys
Total

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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GRÀFIC 5.2. Motivacions dels desplaçaments segons grups d’edat. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge2
45%

42,0

40%
35%
30%

31,5
26,5

42,3

40,5

41,2

31,8

31,2

27,7

27,6

De 20 a 24 anys

De 25 a 29 anys

31,3
26,3

25%
20%
15%
10%

De 15 a 19 anys
Ocupacional (%)

Tornada a casa (%)

De 30 a 34 anys

Personal (%)

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

L’altra variable que afecta de manera decisiva les motivacions de la mobilitat és l’activitat
principal de les persones joves (taula 5.2). Com és lògic, en el cas de les persones aturades i inactives tenen més pes els desplaçaments fets per motius personals (50% i 56%
respectivament) que els ocupacionals (amb percentatges per sota del 5%). En canvi, per
a les persones que estan estudiant o treballant tenen més pes els desplaçaments fets per
estudis o feina, respectivament, i els desplaçaments per motius personals assoleixen un
pes menor respecte al total dels seus desplaçaments diaris.
TAULA 5.2. Motivacions dels desplaçaments en dia feiner segons l’activitat principal. Joves
de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Activitat principal
Estudiant

Motivació
Per estudis

Per feina

Personal

Tornada a casa

Total

31,2

4,7

23,0

41,1

100

Ocupat/ada

1,7

31,8

24,4

42,1

100

Aturat/ada

2,0

4,8

50,0

43,2

100

Inactiu/iva

1,9

2,5

56,1

39,5

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

2

En la lectura d’aquest gràfic cal tenir en compte que es representen els pesos dels motius dels desplaçaments en percentatge
dins cada grup d’edat i no els desplaçaments en nombres absoluts. Així, els desplaçaments per motius ocupacionals no disminueixen en nombres absoluts amb l’edat, sinó que perden pes respecte als personals, els quals augmenten en major proporció.
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5.3.2. Les motivacions dels desplaçaments tenen gènere
L’edat i l’activitat principal de les persones no són els únics factors que comporten diferències en els patrons de mobilitat quotidiana. Un bon nombre d’estudis mostren que
les característiques de la mobilitat quotidiana són diferents entre homes i dones per
causa dels rols de gènere socialment establerts (Miralles-Guasch, 2016). La diferència
en les activitats de la vida diària i les responsabilitats assumides segons el gènere es
tradueixen en un patró masculí de mobilitat en què predominen els desplaçaments
casa-feina-casa (perfil commuter, on predomina la mobilitat ocupacional) i una mobilitat
femenina en què predomina la mobilitat personal i l’encadenament dels desplaçaments
per les responsabilitats familiars i domèstiques assumides majoritàriament per aquestes
(Miralles-Guasch, 2010).
A Catalunya, les dades relatives a la mobilitat de les persones joves l’any 2017 mostren
certament que la motivació laboral dels desplaçaments preval més per als homes que no
pas per a les dones i que aquestes darreres assumeixen un major percentatge de desplaçaments personals. D’antuvi, podria semblar que les diferències no resulten particularment
agudes (taula 5.3). Tanmateix, una anàlisi més detallada permet observar com, lluny de
superar-se, les diferències de gènere en la mobilitat quotidiana tendeixen a créixer a mesura que les persones joves incorporen responsabilitats personals, familiars i tasques de
cura. En particular, s’observa que la diferència per gènere augmenta entre les persones
emancipades, entre els grups de joves de més edat i les persones amb fills i filles.
TAULA 5.3. Motivacions dels desplaçaments en dia feiner segons sexe. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Sexe

Motivació
Per estudis

Per feina

Personal

Tornada a casa

Total

Homes

12,3

19,0

26,1

42,5

100

Dones

12,3

16,3

30,7

40,6

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Tal com es pot veure en el gràfic 5.3, per als homes la mobilitat ocupacional té en totes
les franges d’edat més pes que la personal. Per a les dones, en canvi, en el grup d’edat
de 30 a 34 anys la mobilitat personal passa a suposar el 36,3% dels desplaçaments i se
situa per sobre de la mobilitat ocupacional (22,7%). En aquest grup d’edat, la diferència
entre homes i dones pel que fa a la mobilitat personal arriba a ser de 10 punts percentuals:
mentre que, com s’acaba de dir, per a les dones suposa el 36,3% dels desplaçaments
quotidians, per als homes representa tan sols un 26,6%. Així, si en la primera anàlisi per
grups d’edat sense tenir en compte el gènere es veia que en el grup d’edat 30-34 la
mobilitat personal passava per davant de l’ocupacional, ara s’observa que això només
és cert per a les dones. En aquest grup d’edat, la mobilitat ocupacional per als homes
representa el 29,8% i per a les dones baixa fins al 22,7%. Cal fer notar que, dins la mobilitat
ocupacional, la diferència entre homes i dones té l’origen en la mobilitat laboral, ja que
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en la mobilitat per estudis es mantenen proporcions molts semblants entre nois i noies
de tots els grups d’edat.
Pel que fa a la tornada a casa, en les dones té menys pes relatiu, perquè en la mobilitat
quotidiana elles fan més desplaçaments, per motius més diversos i amb major rellevància
de les motivacions personals. Això dona lloc a una mobilitat en forma de núvol en què
s’enllacen destinacions abans de tornar a casa. Lògicament, aquest patró de mobilitat fa
que la tornada a casa tingui menys pes que en els homes, per als quals, com s’ha dit, són
més comuns els desplaçaments pendulars casa-feina.
GRÀFIC 5.3. Motivacions dels desplaçaments segons sexe, per grups d’edat. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Homes

Dones

50%
45%

50%
43,7

41,6

40,7

43,6

40%
35%

40,4

40%
31,0

33,4

30%
25%

45%

25,2

24,9

31,7
27,6

29,8
26,6

39,4

31,9

30%

27,7

30,3
30,3

30,8
27,7
22,7

20%

15%
De
15 a 19
anys

De
20 a 24
anys

Tornada a casa

De
25 a 29
anys
Ocupacional

De
30 a 34
anys

15%

Personal

41,0
36,3

35%

25%

20%

41,5

De
15 a 19
anys

De
20 a 24
anys

Tornada a casa

De
25 a 29
anys
Ocupacional

De
30 a 34
anys
Personal

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Aquesta diferència en les motivacions de la mobilitat associada al gènere de les persones
encara s’accentua més en les persones joves que tenen descendència (taula 5.4). Per
a les dones, la incorporació d’aquesta responsabilitat suposa un gran canvi en la seva
mobilitat quotidiana. La mobilitat ocupacional de les dones que tenen fills o filles passa
de significar un 32,9% a un 16%, i el pes de la personal augmenta del 26,2% al 43,5%
dels desplaçaments diaris (cal tenir en compte que en aquesta dada també hi influeix
l’edat i no només el fet de tenir fills). Per als homes, en canvi, el fet de tenir criatures no
suposa una alteració en els motius dels seus desplaçaments i mantenen percentatges
semblants als que presentaven abans de tenir descendència. La diferència entre homes
amb fills i filles i dones amb aquesta mateixa responsabilitat es fa molt evident: la mobilitat personal de les dones se situa 16,7 punts percentuals per sobre la dels homes. En
aquesta mateixa línia, l’Enquesta de mobilitat quotidiana de 2006 per al conjunt de la
població de Catalunya mostrava que les diferències més importants dels motius entre
gèneres es donaven en les edats en què les feines de cura dels infants són més intenses
(de 30 a 44 anys).
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TAULA 5.4. Motivacions dels desplaçaments en dia feiner segons sexe, per situació familiar.
Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Sexe

Homes

Dones

Situació
familiar

Motivació
Ocupacional

Personal

Tornada a casa

Total

Sense fills/es

31,7

26,1

42,2

100

Amb fills/es

28,8

26,8

44,4

100

Sense fills/es

32,9

26,2

40,9

100

Amb fills/es

16,7

43,5

39,8

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Per tant, es pot concloure que l’aparent igualtat que semblava derivar-se de les dades
generals pel que fa als motius dels desplaçaments de les persones joves segons el gènere
ve del fet que les diferències existents es veuen temperades per la mobilitat de les edats
més joves sense responsabilitats familiars. Quan s’incorporen responsabilitats de la llar i
familiars, les diferències de gènere segueixen resultant molt notables.

5.3.3. Moure’s al poble, la vila i la ciutat: motivacions semblants
Hem vist que l’edat, l’activitat principal i el gènere tenen repercussions força rellevants en
les motivacions de la mobilitat. En canvi, les diferències en aquest camp per raó de variables de caràcter territorial són força més moderades. Com es pot veure en la taula 5.5, les
diferències en les motivacions segons la grandària de les localitats no és gaire rellevant i
existeix una notable homogeneïtat entre tots els àmbits que integren el territori català. La
imatge d’una Catalunya urbana caracteritzada per una alta mobilitat de caràcter sobretot
ocupacional i una Catalunya rural amb una mobilitat més baixa i de caràcter predominantment personal no se sosté.
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TAULA 5.5. Motivacions dels desplaçaments en dia feiner segons grandària del municipi i
àmbit territorial. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Motivació
Ocupacional

Personal

Tornada a casa

Total

Grandària del municipi
Menys de 2.000 hab.

29,2

29,4

41,3

100

De 2.000 a 10.000 hab.

29,5

29,8

40,7

100

De 10.000 a 50.000 hab.

29,9

28,8

41,3

100

Més de 50.000 hab.
(excepte Barcelona ciutat)

30,3

27,8

42,0

100

Barcelona ciutat

29,9

28,4

41,7

100

31,0

27,6

41,5

100

Àmbit territorial
Metropolità
Comarques Gironines

27,5

30,7

41,8

100

Camp de Tarragona

26,2

31,2

42,6

100

Terres de l’Ebre

28,1

29,9

41,9

100

Ponent i Alt Pirineu i Aran

28,9

27,6

43,5

100

Comarques Centrals

29,4

31,3

39,4

100

Penedès

29,3

29,7

41,0

100

Total

30,0

28,5

41,5

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Una mica més significatives resulten les diferències en les motivacions de la mobilitat
segons la condició social del lloc on aquesta s’origina (taula 5.6). Per observar-ho, és útil
la classificació de les seccions censals de Catalunya elaborada per l’estudi Barris i crisi
a partir de quatre variables estretament relacionades amb la renda. Considerem aquí les
seccions censals i els municipis definits, en la recerca mencionada, com a vulnerables
per comparar-los amb la resta.3 Doncs bé, tal com pot veure’s en la taula 5.6 la mobilitat
ocupacional de la població jove tendeix a prevaldre més en les àrees no vulnerables i
menys en les vulnerables. Tot i que la mostra no és prou representativa, aquesta diferència
sembla que augmenta per cada grup d’edat, segurament per la major presència d’atur i
per l’abandonament més prematur de la formació en les àrees vulnerables.

3

Es detalla la metodologia emprada per la variable de segregació i l’adaptació realitzada per a l’Enquesta de joventut en el capítol
dedicat a territori del bloc transversal.
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TAULA 5.6. Motivacions dels desplaçaments en dia feiner segons condició social de l’àmbit
de residència. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Tipus d’àmbit

Motivació
Ocupacional

Personal

Tornada a casa

Total

Àmbits vulnerables

27,3

30,6

42,1

100

Resta d’àmbits

30,3

28,2

41,5

100

Total

30,0

28,5

41,5

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut), i classificació de les seccions censals de Barris i
crisi

Per tal de cloure l’apartat, podem afirmar que tot seguint les hipòtesis de partida s’ha
constatat que, mentre que la població més jove fa sobretot desplaçaments pendulars
entre la llar i el lloc d’estudi, els patrons de mobilitat es van complicant amb l’edat. Així,
van guanyant més pes els desplaçaments associats a la feina i a motius personals, que,
si tenen una importància reduïda en les edats més primerenques, van prenent més i més
importància fins a acabar sent del tot dominants. Ara bé, aquesta transició té característiques molt diverses per a homes i per a dones, sobretot a partir del moment en què
s’assumeixen responsabilitats familiars. Mentre que per a ells, a mesura que es fan grans,
la mobilitat laboral és clarament dominat, per a elles, a partir sobretot dels 30 anys (edat
en què normalment s’assumeixen més responsabilitats familiars i de cura), la mobilitat
personal esdevé clarament prevalent. En canvi, les motivacions de la mobilitat originades
en els diversos àmbits del territori català presenten escasses diferències entre si. Tampoc
es denoten diferències significatives en aquest camp en relació a si la població viu en
pobles, viles o ciutats.

5.4. Els modes de transport en els desplaçaments quotidians juvenils
A Catalunya, al llarg de les últimes dècades la tendència més destacada pel que fa a l’ús
dels mitjans de transport ha estat el pes creixent de l’ús de mitjans de transport privats
i mecanitzats. Aquesta tendència té relació directa amb el procés d’integració territorial
al qual es feia referència a l’inici: la progressiva expansió de les àrees urbanes, la major
interdependència i l’especialització dels llocs comporten l’augment de les distàncies a
completar per les activitats i necessitats quotidianes.
És sabut, però, que els mitjans de transport que s’utilitzen en els desplaçaments quotidians
depenen de les activitats quotidianes de la població i del seu accés als diferents mitjans
de transport. Els desplaçaments per feina són els que s’efectuen en major proporció amb
mitjans de transport motoritzats, sobretot amb vehicle privat, ja que en termes generals
són els que impliquen més distància a recórrer respecte al lloc de residència (Pérez i Solé,
2017). Però el repartiment modal (la proporció en què una població determinada utilitza
els diferents mitjans de transport per als seus desplaçaments) també varia per raons de
gènere, edat, classe o lloc de residència.
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Veurem tot seguit com es comporta la població jove en conjunt amb relació a l’ús dels
diferents mitjans de transport i com es relaciona aquesta variable amb les motivacions dels
desplaçaments. A continuació, s’analitzaran les diferències en el repartiment modal segons
l’estructura territorial i la tipologia de municipis. Posteriorment es veuran les diferències
segons l’edat, el gènere i la categoria socioeconòmica de les persones joves. Per acabar,
es tractaran de sintetitzar els principals resultats.

5.4.1. A peu, en bicicleta, en transport públic, en cotxe i en moto: preeminència i declivi
del transport privat
A l’hora d’analitzar en termes generals els mitjans de transport utilitzats per la població
jove, els desplaçaments amb transport privat (motor o cotxe com a conductor o com a
passatger) mantenen el predomini i representen el 40,2% dels desplaçaments en dia feiner.
Al seu darrere, els desplaçaments a peu o en bicicleta són el 29,2%. Per altra banda, salta
a la vista el pes que tenen els desplaçaments efectuats en transport públic, que són el
27,2%, propensió superior a la que es dona per al conjunt de la població adulta en l’EMEF
de 2016.4 Tenint en compte aquestes dues últimes categories, prop de dos de cada tres
desplaçaments s’efectuen amb mitjans no motoritzats i en transport públic. Finalment, un
2,5% de les persones joves es mouen tot emprant una combinació d’aquestes categories,
i un 0,8% indiquen que utilitzen un altre mitjà de transport que no és cap d’aquests.5
GRÀFIC 5.4. Mitjans de transport utilitzats. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

4

Tenint en compte que la població de l’àmbit del sistema tarifari integrat gaudeix d’unes condicions úniques d’accés al transport
públic amb un servei superior al del conjunt de Catalunya, és rellevant que la propensió a l’ús del transport públic per part de la
població jove del conjunt de Catalunya sigui superior a la que es dona per al conjunt de la població adulta del STI.

5

L’agrupació dels mitjans de transport en tres categories és la utilitzada en les EMQ, les EMEF i en l’anàlisi de la mobilitat de l’EJC
de 2012. L’agrupació en mitjans no motoritzats (a peu i en bicicleta), transport públic (metro, tren, ferrocarrils de la Generalitat,
tramvia, autobús dins el municipi, autobús entre municipis i taxi), transport privat (cotxe com a conductor, cotxe com a passatger
i moto) i altres permet comparacions amb altres estudis. En la categoria “combinació”, s’hi inclouen els desplaçaments pels quals
s’ha fet alguna combinació entre les quatre categories esmentades per completar un sol desplaçament. En canvi, les combinacions entre diferents mitjans de transport d’una mateixa categoria d’agrupació es comptabilitzen en la categoria corresponent.
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Tot i la importància del pes del transport privat en la mobilitat de la població jove de Catalunya, el seu ús es redueix respecte al 2012, any en què el percentatge era del 48,1%. En
canvi, el pes del transport públic augmenta 10 punts percentuals. L’explicació la podem
trobar per una banda en les dificultats econòmiques de la gent jove, un dels col·lectius més
afectats per l’evolució econòmica dels darrers anys. La substitució del vehicle privat per
mitjans de transport públics (més assequibles) en moments de dificultats econòmiques és
un fenomen provat en diferents estudis (Marquet i Miralles-Guasch, 2017). Pot tenir també
algun efecte la major consciència pel que fa als impactes ambientals de la mobilitat.
Si observem amb detall els mitjans de transport concrets utilitzats per la població jove
(gràfic 5.5), veiem que la majoria de desplaçaments quotidians es fan per una banda amb
cotxe (28,2% com a conductor i 10,5% com a passatger) i per altra banda caminant (27,2%).
Bastant per darrere, els mitjans de transport més utilitzats són el metro (12,2%), l’autobús
dins el municipi (8%) i el tren (7,7%).6 En aquestes dades per al conjunt de Catalunya, cal
tenir present que moltes persones joves no tenen accés a mitjans com el metro, l’autobús
o el tren per fer els seus desplaçaments diaris i que les diferències territorials en aquesta
dada resulten molt rellevants, tal com es veurà en el subapartat corresponent.
GRÀFIC 5.5. Mitjans de transport desagregats utilitzats en dia feiner. Joves de 15 a 34 anys.
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6

Els percentatges mostrats al gràfic 5.5 sumen més de 100% perquè els desplaçaments poden ser multimodals, és a dir, en un
mateix desplaçament es pot utilitzar més d’un mitjà de transport (multiresposta en l’enquesta). En aquest cas, es comptabilitza
cada un dels mitjans que s’hagi utilitzat per completar el desplaçament per tal de veure els percentatges reals d’ús de cada
mode de transport i no hi ha una categoria de “combinació”. Per a l’opció “a peu”, són els trajectes que es fan completament
caminant. Els desplaçaments més multimodals són els que es fan amb transport públic, és a dir, desplaçaments en què es
combinen diferents mitjans de transport públic per completar el desplaçament.
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5.4.2. A la feina, amb mitjans motoritzats; a l’escola, a comprar i al lleure, en transport
públic i a peu
Aquest repartiment modal varia en funció del motiu del desplaçament (gràfic 5.6). L’ús del
transport privat va molt lligat a la mobilitat ocupacional, en concret als desplaçaments per
anar a la feina. En més de la meitat d’aquests desplaçaments, la població d’entre 15 i 34
anys utilitza el transport privat, i només en 1 de cada 4 el transport públic. L’alt percentatge
de desplaçaments que es fan amb transport privat per anar la feina va lligat a l’increment de
la distància de la mobilitat per motius laborals que s’ha produït a Catalunya en les últimes
dècades i està directament relacionat amb el procés d’integració i especialització territorial.
La manca de correspondència entre la població ocupada resident dels municipis i els llocs
de treball localitzats ha donat lloc a la consolidació de mercats de treball integrats d’escala
supralocal, causa principal de l’augment de la distància de la mobilitat i l’ús del transport
privat per anar a la feina. La força d’aquesta dinàmica és confirmada pel progressiu declivi
del percentatge de desplaçaments a la feina que es fan amb transport no motoritzat (Nel·lo,
2010). La població jove, l’any 2017 només 1 de cada 6 desplaçaments a la feina (el 15,9%
exactament) els feia a peu o en bicicleta.
En canvi, per motius d’estudi s’utilitza el transport públic en gairebé 1 de cada 2 desplaçaments, i els mitjans no motoritzats en 1 de cada 4. Aquest repartiment s’explica, per una
banda, per la proximitat dels centres d’educació secundària, i per l’altra a l’edat mitjana més
jove de la població discent respecte a l’ocupada, factor que influeix en els mitjans de transport
utilitzats.Els mitjans de transport no motoritzats (a peu o en bicicleta) guanyen protagonisme
en la mobilitat personal (37%), ja que acostumen a ser desplaçaments més propers, de menys
durada i dins el propi municipi. Dins les categories que conformen la mobilitat personal, els
percentatges més alts de mobilitat a peu s’assoleixen en la portada o recollida de nens i
nenes a l’escola i en les compres, amb un 65,2% i un 43,9% respectivament.
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GRÀFIC 5.6. Motius dels desplaçaments segons mitjans de transport utilitats. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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5.4.3. En els centres urbans, predomini del transport públic i els desplaçaments a peu;
en els nuclis petits i en la urbanització dispersa, predomini del transport privat
El mode de transport utilitzat varia segons el lloc de residència. Quan ens allunyem de
Barcelona i les grans àrees urbanes, la disponibilitat de transport públic disminueix i augmenta l’ús de transport privat per fer els desplaçaments quotidians, ja siguin per motius
ocupacionals, personals o la tornada a casa. Sens dubte, aquest tret està directament
relacionat amb l’estructura del poblament i l’accessibilitat al transport públic.
Així, s’observa una assenyalada dualitat entre el conjunt de Catalunya, on preval el transport
privat, i l’àmbit metropolità barceloní, on l’ús del transport públic passa, encara que molt
lleugerament, per davant del privat (gràfic 5.7). Així, mentre que a l’àmbit metropolità la
mobilitat es distribueix gairebé a terços iguals entre transport privat, públic i no motoritzat,
en la resta d’àmbits territorials el transport privat s’utilitza en més de la meitat dels desplaçaments quotidians. El percentatge de desplaçaments que es fan amb transport públic és
en tots els àmbits territorials molt menor que en l’àmbit metropolità, i en tots se situa per
sota del 20%. Pel que fa al transport no motoritzat, els percentatges són més homogenis
en els diferents àmbits territorials: tots oscil·len entre el 20 i el 35%.
Destaca el repartiment modal de l’àmbit de les Comarques Centrals, que, tal com ja passava
l’any 2012, mostra el percentatge més elevat d’ús de transport privat i els percentatges més
baixos de transport públic i no motoritzat. La seva dinàmica de dependència amb l’àmbit
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metropolità, la seva elevada mobilitat intermunicipal i el dèficit de transport públic expliquen
l’ús més elevat del vehicle privat. De fet, l’ús del transport públic té tendència a créixer respecte al 2012 en tots els àmbits territorials menys en aquestes comarques centrals.
GRÀFIC 5.7. Mitjans de transport utilitzats segons àmbit territorial. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
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Amb la mateixa lògica, el pes del transport públic s’amplia progressivament i disminueix
el del transport privat segons la grandària del municipi (gràfic 5.8). Mentre als municipis de
menys de 2.000 habitants només 1 de cada 10 desplaçaments es fa amb transport públic,
a Barcelona en són gairebé 5 de cada 10. L’explicació d’aquestes diferències cal cercar-la
sobretot en la diversa possibilitat material d’utilitzar mitjans de transport col·lectius segons
la localitat de residència.
La ciutat de Barcelona és, efectivament, el lloc on el pes del transport públic resulta més
elevat. En aquesta ciutat, els mitjans públics per part de la població jove (de 15 a 34 anys)
s’utilitzen en un 45,9% dels casos, pes que supera de lluny l’ús d’aquests mateixos mitjans
pel conjunt de la població barcelonina (32,8% segons EMEF 2016). Segurament aquesta
diferència es produeix pel fet que, com s’ha vist en l’apartat anterior, la gent jove no fa tants
desplaçaments per motius personals com la població adulta, els quals es fan majoritàriament amb mitjans no motoritzats.
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GRÀFIC 5.8. Mitjans de transport utilitzats segons grandària municipal. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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Una altra variable de caràcter territorial que té forta incidència sobre els mitjans de transport
utilitzats és la ubicació de la llar de la persona segons si es troba al centre del municipi, en
un barri no cèntric, en una urbanització o en una casa aïllada. Com més densa és l’àrea de
residència, major és la propensió a utilitzar els mitjans no motoritzats i el transport públic.
Així, les persones joves que viuen al centre del municipi i en barris no cèntrics utilitzen el
transport privat només en un 38,4% dels desplaçaments; en canvi, les persones joves
que viuen en una urbanització l’utilitzen en un 54,7% dels casos, i les que viuen en cases
aïllades, en un 71,2% dels trajectes. Així doncs, un model dispers d’ocupació del sòl també
va lligat a necessitats de transport menys sostenibles des del punt de vista ambiental.

pàg. 182 / Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2

GRÀFIC 5.9. Mitjans de transport utilitzats segons ubicació de la llar. Joves de 15 a 34 anys.
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5.4.4. Les dones, els més joves i els més vulnerables, més propensos a utilitzar
els mitjans de transport més sostenibles
En l’estudi dels mitjans de transports usats, no menys importants que les diferències
territorials són les diferències associades a les desigualtats socials. Així, en les anàlisis de
mobilitat quotidiana fetes a Catalunya (EMFE i EMQ) s’observa certament una diferenciació
social significativa de la mobilitat.
Pel que fa al gènere, és sabut que les dones són més usuàries del transport públic i no
motoritzat, i els homes del transport privat, tant en àmbits rurals com urbans (Nel·lo, 2010;
Miralles-Guasch, 2016). Entre la població jove catalana es mantenen les diferències en les
proporcions següents: les dones utilitzen el transport públic, privat i no motoritzat gairebé
en terços iguals; per als homes, en canvi, l’ús del transport privat s’apropa més al 50%,
i la resta es distribueixen en una quarta part de transport públic i una quarta part de no
motoritzat (gràfic 5.10). Si bé el 2012 s’apuntava una reducció de la diferència en l’ús del
transport privat, la diferència el 2017 augmenta i se situa per sobre dels 10 punts percentuals. En concret, a l’àmbit metropolità la diferència és de gairebé 15 punts percentuals. En
la resta d’àmbits, on l’accés al transport públic és menor, la diferència entre homes i dones
és més baixa, i es produeix un ús més freqüent del vehicle privat per part de tots dos.
D’aquesta diferència en l’ús del vehicle privat, se n’ha fet moltes vegades una lectura que
associa la menor accessibilitat de les dones a aquest mitjà amb conseqüències negatives
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pel que fa a les seves oportunitats laborals i la seva llibertat i facilitat de desplaçament
(Cebollada, 2006). D’aquí podria seguir una lectura positiva de l’augment entre les dones
de l’ús del vehicle privat i la reducció de les diferències que s’han produït en aquest aspecte en les darreres dècades. Tanmateix, la via de progrés podria ser la inversa. És a dir,
no es tractaria tant que les dones adaptessin patrons de mobilitat masculins sinó que el
conjunt de la mobilitat tendís a “feminitzar-se”, tot acostant-se al que avui són les formes
de mobilitat de les dones. En aquest sentit, cal assenyalar que les dones es desplacen
més, amb més varietat de motius, i ho fan amb mitjans de transport més sostenibles
ambientalment. En un context en què cal fer una transició cap a models de mobilitat més
sostenibles, podria ser rellevant emmirallar-se en les pràctiques i els coneixements de la
mobilitat típicament femenina (sense que això suposi una disminució de les oportunitats) i
no buscar la igualació cap al model típicament masculí de llargues distàncies amb vehicle
privat (Miralles-Guasch, 2016). A més, els mitjans de transport no motoritzats i el transport
públic són precisament els modes més accessibles per a tothom, i el seu foment juga en
favor de la reducció de l’exclusió social dels grups més vulnerables, com les dones, les
classes socials més baixes i les persones més joves (Pérez i Solé, 2017).
GRÀFIC 5.10. Mitjans de transport utilitzats segons sexe. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
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També, lògicament, l’edat és un factor de diferenciació important en l’ús dels mitjans de
transport dins la població jove (gràfic 5.11). L’ús del vehicle privat augmenta per cada grup
d’edat, i en el grup d’entre 30 i 34 anys arriba a ser l’utilitzat en la meitat dels desplaçaments
quotidians. Aquesta tendència s’explica per l’augment de l’accessibilitat als mitjans de transport privats amb l’edat (tant pel permís de conducció com per l’accessibilitat econòmica) i
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per la transició dels estudis al món laboral, la qual implica moltes vegades distàncies més
llargues en els desplaçaments quotidians.
Alhora que amb l’edat augmenta l’ús del transport privat, l’ús del transport públic perd
pes relatiu i es redueix gairebé a la meitat (d’un 34,8% per als joves d’entre 15 i 19 anys a
un 16,4% per als que en tenen entre 30 i 34). Pel que fa a l’evolució dels desplaçaments
a peu o en bicicleta, aquests són els més habituals en el grup d’edat de 15 a 19 anys i
cauen per sota del privat i públic en les franges de 20 a 24 anys i de 25 a 29 anys, però
tornen a guanyar pes en el grup de 30 a 34 anys per l’augment en aquesta franja de la
mobilitat per motius personals, la qual és de més proximitat i es fa majoritàriament amb
transport no motoritzat.
GRÀFIC 5.11. Mitjans de transport utilitzats segons grups d’edat. Joves de 15 a 34 anys.
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Més enllà del gènere i l’edat, també és coneguda la influència de la classe i la categoria
socioprofessional en l’ús dels diferents mitjans de transport. Les categories socioprofessionals altes tenen més propensió a utilitzar el vehicle privat, mentre que les desafavorides
tendeixen a desplaçar-se més a peu o en transport col·lectiu (EMQ 2006; Nel·lo, 2010).
Aquesta tendència s’accentua en un moment de crisi econòmica, quan els grups més vulnerables són afectats per l’atur i per la disminució de serveis bàsics, entre ells el transport
públic (Marquet i Miralles-Guasch, 2017).
La distribució diferenciada en l’ús dels mitjans de transport segons la situació socioeconòmica es presenta també entre la població jove. Així ho mostren diversos indicadors,
com el de risc de pobresa i la distribució en quartils segons els ingressos de la llar. Les
persones en risc de pobresa (gràfic 5.12) utilitzen menys el vehicle privat (només ho fan
en el 25,3% dels desplaçaments, contra el 45,7% dels joves que no es troben en risc de
pobresa). Així mateix, fan més desplaçaments en transport públic (31%) i es mouen de
forma majoritària amb mitjans no motoritzats (més del 40% dels desplaçaments). Els seus
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patrons d’utilització dels mitjans de transport són, doncs, gairebé inversos al dels joves
que no estan en risc de pobresa. Una tendència semblant es dona segons la distribució
en quartils d’ingressos de la llar (gràfic 5.13).
GRÀFICs 5.12 i 5.13. Mitjans de transport utilitzats segons risc de pobresa (EJC17) i quartils
d’ingressos anuals de la llar. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
100%

1,3

0,9

2,9

0,9

26,6

80%

41,5

60%

60%

23,8

2,7

0,6

2,8

32,8

27,0

1,6

1,3

43,1

24,8
24,1
25,1

40%

31,0

1,0

22,5

50%

50%

30%

30%
45,7

20%
10%

22,4

0,8

70%

70%

40%

3,0

90%

90%
80%

100%

20%

25,3

49,4
39,3
28,9

10%

0%

0%
En risc
de pobresa

46,8

No en risc
de pobresa

Transport privat

Transport públic

Altre mitjà de transport

Combinació

1r quartil
(25%
més alt)

2n quartil

3r quartil

4t quartil
(25%
més baix)

Transport no motoritzat

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

En síntesi, a través de l’anàlisi dels mitjans de transport emprats per les persones joves en
els seus desplaçaments s’ha pogut constatar la preeminència que, en termes generals,
ostenta el vehicle privat –automòbil i motocicleta– per sobre de la resta en els desplaçaments de la població jove. Tot i això, es detecta un cert declivi del transport privat entre
2012 i 2017, potser associat a les dificultats econòmiques, potser, en part, a la presa de
consciència sobre la conveniència d’usar altres mitjans més sostenibles. En tot cas, s’observen també destacades diferències en l’ús dels diversos mitjans segons les motivacions
dels desplaçaments, les característiques de les persones i els territoris de residència. Així,
mentre que la mobilitat laboral es fa de manera força majoritària amb transport privat,
els desplaçaments per motivacions d’estudi o personals tendeixen a efectuar-se en més
ocasions en transport públic o per mitjans no motoritzats (a peu o en bicicleta). D’altra
banda, el pes del transport públic i dels desplaçaments a peu és lògicament més alt a
les ciutats i en les àrees urbanes denses que no pas en els nuclis petits i en poblament
dispers. Finalment, les dones, els més joves i aquells que es troben en una situació socioeconòmica més vulnerable tenen major propensió a utilitzar el transport públic o els mitjans
no motoritzats. Per tant, sembla que podria afirmar-se que en cicles de crisi econòmica
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resulta més important que mai el foment de polítiques de transport públic assequible.
L’accés dels grups més vulnerables a la mobilitat resulta essencial per evitar la reducció
de les seves oportunitats (per exemple, d’accés al mercat laboral). Òbviament, el foment
del transport públic i els mitjans no motoritzats és també necessari per potenciar models
de mobilitat més sostenibles.

5.5. El temps dels desplaçaments quotidians juvenils
El temps invertit en els desplaçaments quotidians ha anat augmentant també a mesura que
s’afermava el procés d’especialització funcional i integració territorial. Els desplaçaments de
la població jove són de manera majoritària inferiors als 30 minuts, però tenen tendència a
allargar-se: si l’any 2012 8 de cada 10 desplaçaments eren d’una durada inferior a la mitja
hora, el 2017 ho eren 7 de cada 10. De la mateixa manera, es redueixen significativament
els desplaçaments més curts (els de menys de 15 minuts), que passen, en tot just 5 anys,
d’un 54,9% a un 37,3%.
GRÀFIC 5.14. Costos temporals dels desplaçaments. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya,
2017. Percentatge
10,3% Més d’1 hora

18% Entre 30 minuts i 1 hora
37,3% Menys de 15 minuts

34,4% Entre 15 i 30 minuts

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Com en la resta de les dimensions de la mobilitat, el temps de desplaçament es veu condicionat també per les motivacions i el mode de transport, l’àmbit territorial i els diferents
tipus de municipis i les característiques socials de la població que es desplaça, qüestions
que s’aborden en aquest ordre en aquest epígraf i que es clouen amb un paràgraf de
resum.
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5.5.1. Els costos temporals dels desplaçaments: la importància clau de la motivació
i el mitjà de transport
Els temps de desplaçament depenen, en primer lloc, de forma destacada de la seva motivació, és a dir de si es fan per raons de feina, estudis o motius personals. La mobilitat
per motius personals és de menys durada temporal que l’ocupacional, ja que aquesta
normalment té lloc en espais propers a la llar. Mentre que els desplaçaments de 15 minuts
per motius personals són més de 4 de cada 10, en el cas dels motius ocupacionals (feina o
estudis), aquests representen només 3 de cada 10. Al contrari, els desplaçaments d’entre
15 i 30 minuts per motius personals són 3 de cada 10, i els que es fan per motius ocupacionals, en concret per feina, arriben gairebé a 4 de cada 10. Els desplaçaments de més
durada són per estudis, ja que aquests es fan majoritàriament amb mitjans de transport
públics, amb uns costos temporals mitjans superiors, com tot seguit veurem, als que es
realitzen amb transport privat o no motoritzat.

GRÀFIC 5.15. Temps dels desplaçaments segons motiu del desplaçament. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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En efecte, el mode de transport utilitzat també influeix en la durada dels desplaçaments
(gràfic 5.16). Els desplaçaments realitzats caminant o en bicicleta són, de mitjana, els de
menor durada, i en segon lloc se situen els mitjans de transport privats. Com és obvi,
les raons de la coincidència són diverses: en el cas dels desplaçaments no motoritzats,
les distàncies físiques són normalment curtes, mentre que els realitzats amb mitjans de
transport privats (cotxe i moto) redueixen temps mercès a la velocitat del mitjà. L’excepció
a aquest patró general són les àrees congestionades, on els desplaçaments amb vehicle
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privat requereixen més temps: a l’àmbit metropolità barceloní, per exemple, 2 de cada 3
desplaçaments amb vehicle privat requereixen més de 15 minuts, molt per sobre dels costos temporals d’aquest mitjà en la resta del territori català. Tanmateix, els desplaçaments
que requereixen més temps són els que es fan amb transport públic: només 1 de cada 10
d’aquests desplaçaments és de menys de 15 minuts, la durada més habitual és d’entre
15 i 30 minuts, però gairebé la meitat (47,7%) són de més de 30 minuts (33,1% entre 30
minuts i una hora i 17,6% de més d’una hora).
GRÀFIC 5.16. Temps dels desplaçaments segons mitjà de transport utilitzat. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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5.5.2. A més alta interdependència territorial i més grandària urbana, costos temporals
més alts
No només els motius i els mitjans de transport condicionen el temps dels desplaçaments.
Els costos temporals de la mobilitat quotidiana presenten també diferències importants
entre les diverses àrees territorials que integren Catalunya.
Per àmbits territorials, s’observa que, amb l’excepció de l’àmbit metropolità, a tot Catalunya els desplaçaments de menys de 15 minuts són la categoria amb més pes relatiu i
representen entre el 40% i el 51% dels desplaçaments. Per a l’àmbit metropolità, aquests
desplaçaments curts només són el 32,3%; la població metropolitana té els percentatges
més alts en desplaçaments d’entre 15 i 30 minuts i d’entre 30 minuts i 1 hora, que conjuntament sumen el 57,7%. Aquesta durada dels desplaçaments s’ha anat incrementant entre
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la població metropolitana, fet que s’explica en part per la congestió a què s’ha fet referència
anteriorment, però sobretot per les dinàmiques metropolitanes, que impliquen un ús més
extens del territori i, per tant, més temps en els desplaçaments quotidians. Al voltant de
Barcelona està tenint lloc des de fa dècades una dispersió d’activitats i residència sobre
el territori i una creixent interrelació entre els municipis que s’ha traduït en un augment dels
temps de desplaçament (Clusa, 1995; Nel·lo, 1995; Nel·lo i Subirats, 1998; Nel·lo, López i
Piqué, 2002; López, 2003; Miralles-Guasch, 2006).
A les Comarques Gironines i el Camp de Tarragona els desplaçaments d’entre 15 i 30 minuts i 30 minuts i 1 hora tenen també un pes relativament més alt que a la resta d’àmbits.
Es veu, doncs, que com més estreta és la integració del territori i intenses les tendències
metropolitanes, més llarg resulta, paradoxalment, el temps de desplaçament. Ara bé, com
que en major o menor mesura aquestes dinàmiques afecten el conjunt del territori català, no
és d’estranyar que els costos temporals de desplaçament a què ha de fer front la població
jove s’hagin incrementat en tots els àmbits territorials entre 2012 i 2017. Significativament,
els territoris més allunyats dels centres metropolitans –Terres de l’Ebre, Ponent i Alt Pirineu
i Aran, Penedès–, tot i presentar alts percentatges de mobilitat de proximitat, són també
on els desplaçaments més llargs, els de més d’una hora, tenen una major importància.
GRÀFIC 5.17. Temps dels desplaçaments segons àmbit territorial. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
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Els costos temporals de la mobilitat també presenten una variació significativa segons
la grandària del municipi. Per una banda els desplaçaments més curts (de menys de 15
minuts) i per l’altra els desplaçaments més llargs (de més d’una hora) tendeixen ambdós a
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tenir pesos importants en els municipis petits i a anar disminuint de pes en els més grans.
En canvi, a mesura que la grandària del municipi augmenta s’eixampla a la franja mitjana
(15-30 min i 30 min-1 h) i baixen els extrems (desplaçaments curts i llargs). Els patrons
temporals de la mobilitat que es donaven en els grans àmbits territorials es presenten
també, doncs, quan s’analitzen les dades a aquest altre nivell d’escala.
Als municipis més petits es dona un clar predomini dels desplaçaments curts. En concret,
als municipis de menys de 2.000 habitants els desplaçaments de menys de 15 minuts
són més de la meitat. Pel que fa a les franges de 15-30 minuts i 30 minuts-1 hora, la
ciutat de Barcelona té els percentatges més elevats. Sumats, donen lloc al percentatge
més alt d’aquesta franja intermèdia (67,7%), per davant del conjunt de l’àmbit metropolità.
Així doncs, les persones joves de Barcelona són les que inverteixen més temps en els
seus desplaçaments quotidians, fet que s’explica per la grandària de la ciutat, l’elevat ús
del transport públic, la complexitat urbana i la localització dels serveis i equipaments,
característiques que influeixen directament en els temps de la mobilitat (Miralles-Guasch,
2006). Es constata, doncs, que a mesura que augmenta la grandària de les àrees urbanes
s’incrementa el temps de desplaçament.
GRÀFIC 5.18. Temps dels desplaçaments segons grandària municipal. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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Si combinem l’anàlisi dels motius i l’anàlisi territorial pel que fa al temps dels desplaçaments,
es reprodueix la tendència general de les dues variables analitzades per separat i algunes
tendències s’accentuen. Així, per exemple, a Barcelona ciutat la mobilitat ocupacional es
concentra en la franja central i són molt pocs els desplaçaments de més d’una hora i de
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menys de 15 minuts. Aquesta franja intermèdia en la mobilitat ocupacional gairebé dobla
la de municipis més petits, on tenen més pes els desplaçaments curts (de menys de 15
minuts) i els llargs (més d’una hora), aquests darrers per la necessitat de desplaçar-se lluny
del municipi de residència per motius laborals.
Finalment, si a més de parar esment a l’àmbit territorial i a la grandària del lloc de residència, l’anàlisi es fixa en les característiques del teixit urbà on viuen les persones joves,
s’observa que hi ha una certa homogeneïtat en els temps invertits en els desplaçaments
quotidians (gràfic 5.19). Aquest tret s’explica sobretot perquè la distància en quilòmetres
es compensa amb la major propensió a l’ús del vehicle privat, que permet desplaçaments
a majors velocitats en zones sense congestions de trànsit. Precisament per l’ús majoritari
del vehicle privat entre les persones joves que viuen en urbanitzacions i cases aïllades,
aquestes tenen un percentatge més elevat de desplaçaments inferiors a 15 minuts.
GRÀFIC 5.19. Temps dels desplaçaments segons ubicació de la llar. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
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5.5.3. Per a les dones, els més joves i els més vulnerables és com si els quilòmetres
tinguessin més metres
Les diferències en els costos temporals dels desplaçaments associats al gènere, l’edat i
la situació socioeconòmica són menys rellevants que les analitzades fins ara (taula 5.7).
En efecte, quan observem les diferències en els temps emprats per homes i dones en la
mobilitat quotidiana, observem que són molt similars. Aquest fet contrasta amb la constatació que les dones fan més desplaçaments per motius personals i autocontinguts, que
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de mitjana impliquen distàncies més curtes i per tant haurien d’implicar menys temps. Això
no és així, i l’explicació es troba, és clar, en la diferent propensió a la utilització del vehicle
privat, més alta en el cas dels homes que en les dones. Aquest ús els permet a ells recórrer distàncies més grans en menys temps. Com s’ha escrit altres vegades, pel que fa als
costos de la mobilitat, és com si els quilòmetres, per a les dones, tinguessin més metres.
Pel que fa als grups d’edat dins la població jove, les diferències en els temps de desplaçament no són gaire notables. Els grups d’edat de 15 a 19 anys i de 30 a 34 anys són els
que fan més desplaçaments de menys de 15 minuts, els primers per la proximitat dels
desplaçaments escolars i els segons per l’ús habitual del vehicle privat i l’augment dels
desplaçaments per motius personals de proximitat en aquesta franja d’edat. Entre 20 i 29
anys suporten uns temps de desplaçament més llargs.
Finalment, pel que fa a la situació socioeconòmica de les localitats, s’observa que els
temps de desplaçament de la població que viu en àmbits vulnerables, que pateix risc de
pobresa o pertany al quartil amb menys ingressos són de durada temporal menor: en 3
de cada 4 casos els desplaçaments mitjans dels que es troben en aquestes situacions
no superen els 30 minuts. Aquest fet pot explicar-se potser per la menor taxa d’activitat
i la major presència d’atur entre aquests col·lectius i per tant per un pes més baix dels
desplaçaments per motius laborals (que normalment són els que impliquen més distància)
i una taxa d’autocontenció municipal dels desplaçaments més alta.

TAULA 5.7. Temps dels desplaçaments segons sexe, grup d’edat, ingressos de la llar i
segregació. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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37,3

34,9
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9,8

100
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37,4
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10,7

100
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30,9
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12,5

100
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El fet que les motivacions i l’abast territorial dels desplaçaments variïn segons el gènere,
l’edat i la condició socioeconòmica de la població jove dificulta, com es veu, l’anàlisi específica de la importància d’aquestes variables en els costos temporals de la mobilitat. Però
vistes les dades pel que fa als motius dels desplaçaments i les dades de l’apartat següent
referents a l’autocontenció i l’abast territorial dels desplaçaments, es pot deduir que, encara
que els temps entre col·lectius comparats a la taula 5.7 siguin semblants, les distàncies
recorregudes són diferents (més llargues per als homes, de més edat i benestants). Per
tant les dones, els més joves i els grups socials més desafavorits tendeixen a emprar més
temps que la resta amb relació a la distància recorreguda en els seus desplaçaments.
Recapitulant, pel que fa als costos temporals dels desplaçaments es constata que tenen
tendència a incrementar-se. Així, els desplaçaments de menys de 15 minuts s’han reduït,
i si representaven més de la meitat dels desplaçaments cinc anys enrere, el 2017 tot just
superen un terç del total. En part, aquests costos depenen de la distància recorreguda i de
la pèrdua d’autocontenció dels municipis, a la qual es farà referència a l’apartat següent.
En part, tanmateix, es correspon també a l’ús dels diversos mitjans de transport. Així, els
desplaçaments en mitjans de transport públic tendeixen a comportar costos temporals
força més alts que els que s’efectuen en mitjans privats. Per això, no és d’estranyar que
aquells que tenen major propensió a utilitzar aquests mitjans –les dones, els joves, els
qui pertanyen als grups més vulnerables– tendeixin a suportar, distància per distància,
costos més elevats. D’altra banda, els costos temporals estan distribuïts de manera força
desigual segons el lloc de residència de les persones: com més gran és el municipi i com
més integrada es troba l’àrea urbana en què es troba cada municipi, més llargs són els
temps de desplaçament. Així, paradoxalment, el fet de recórrer distàncies més llargues no
sempre comporta costos temporals més alts.

5.6. Abast territorial dels desplaçaments quotidians juvenils
Un element clau a tenir en compte en l’anàlisi de la mobilitat juvenil és l’abast territorial dels
seus desplaçaments quotidians, és a dir, els orígens i les destinacions dels seus trajectes
sobre el territori. Una manera d’aproximar-s’hi és a través de l’estudi de la mobilitat autocontinguda i la mobilitat externa. L’autocontenció mesura la proporció de desplaçaments
que tenen l’origen i la destinació al mateix municipi de referència de l’individu.7 Per tant,
la taxa d’autocontenció mesura el percentatge de desplaçaments que tenen l’origen i el
destí dins el propi municipi de residència o referència. La resta de desplaçaments, és a
dir els que es produeixen entre el municipi propi i un altre i els que es fan totalment fora
del municipi de referència (origen i destí diferent al del municipi de referència), conformen
la mobilitat externa.
7

Cal tenir present que aquesta anàlisi es fa en relació amb el municipi de residència de cada individu. Establir el municipi de referència de cada individu és d’especial importància per a aquesta part de l’anàlisi i d’especial dificultat per al col·lectiu de població
jove, ja que no és estrany que el municipi d’empadronament no coincideixi amb el de residència, almenys durant la setmana.
És per això que s’ha fet un ajust a partir de la informació disponible: a aquells individus que indiquen un altre lloc de residència
se’ls ha assignat un nou municipi de referència comprovant que s’ajusta millor al seu bucle de mobilitat en dia feiner. En cas de
dubte i en els casos en què el bucle de mobilitat diari es produeix entre on diuen que viuen i el municipi d’empadronament (retorn
a casa pel cap de setmana, per exemple), s’ha mantingut com a municipi de referència el d’empadronament. Finalment, s’han
descartat aquells bucles de mobilitat que no es fan ni al municipi d’empadronament ni al municipi on indiquen que viuen, ja que
per a aquests no s’ha pogut establir amb fiabilitat el municipi de referència des d’on fan els desplaçaments diaris i a partir del
qual la seva mobilitat serà autocontinguda o externa.
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Atès que la mobilitat fora del municipi de residència adquireix un pes molt important en els
desplaçaments quotidians de les persones joves, s’analitzaran tres escales de la mobilitat
externa: els desplaçaments que es fan en un altre municipi del mateix àmbit del planejament
territorial, els que es realitzen en un municipi d’un altre àmbit del planejament territorial i la
proporció, molt reduïda, dels desplaçaments que es realitzen fora de Catalunya. En canvi, la
representativitat de l’enquesta no permet efectuar el que seria el pas lògic següent: l’anàlisi
dels fluxos entre municipis. Tanmateix, l’anàlisi de l’autocontenció i de la relació amb els
àmbits de planejament territorial ja ofereix, com es veurà, informacions molt interessants
sobre l’articulació del territori català i l’ús que en fan els i les joves.

5.6.1. La disminució general de l’autocontenció: integració i ús extensiu del territori
Com és sabut, el procés de metropolitanització i integració del territori català s’ha traduït
en un augment de la dependència funcional entre localitats i ha suposat la caiguda del
nivell d’autocontenció dels municipis (Nel·lo, 2010; Nel·lo i López, 2016). Això també és
cert pel que fa a la mobilitat de la població jove, que el 2017 només realitza un 53,2% dels
desplaçaments diaris dins la seva localitat (gràfic 5.20). Heus-ho aquí: els municipis de
Catalunya autocontenen poc els desplaçaments de la població jove, de tal manera que
gairebé un de cada dos dels seus desplaçaments es dirigeix o es realitza fora del municipi
de referència. Aquests representen les proporcions següents de la mobilitat total: un 39%
del total es fan fora del municipi però dins el mateix àmbit de planejament, un 7% en un
altre àmbit del pla territorial i un 0,8% fora de Catalunya.
GRÀFIC 5.20. Abast territorial dels desplaçaments. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017.
Percentatge
0,8% Fora de Catalunya

7% Un altre àmbit territorial

53,2% Dins el municipi de residència

39% Un altre municipi del mateix
àmbit territorial de residència

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

La tendència a l’obertura de la mobilitat tendeix, a més, a incrementar-se. Si l’autocontenció
municipal era del 56,8% el 2012, hauria baixat fins al 53,2% el 2017. Aquesta tendència
s’expressa també a escala més àmplia, tant és així que fins i tot els grans àmbits territorials
tendeixen a perdre autocontenció. D’aquesta manera, els desplaçaments quotidians que
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es fan a un altre àmbit del planejament territorial diferent al de referència de l’individu s’han
més que doblat en termes relatius, tot passant del 3% l’any 2012 al 7% el 2017.8
En part, la baixa autocontenció de la mobilitat juvenil s’explica pel pes important que per a
les persones joves tenen els desplaçaments per motius d’estudis i motius laborals (tal com
s’ha vist al gràfic 5.1), els quals tendeixen a abastar un radi més ampli que els desplaçaments per motius personals (taula 5.8). És precisament en aquest tipus de desplaçaments,
els derivats de motius laborals, que la taxa d’autocontenció és més baixa: només 4 de cada
10 desplaçaments (39,6%) es fan dins el municipi de residència. En canvi, en la mobilitat
per motius personals la proporció s’inverteix i són 6 de cada 10 (59,4%) els desplaçaments
que es fan dins el propi municipi. Diversos estudis demostren que en períodes amb dificultats d’accés al mercat laboral les distàncies recorregudes per motius laborals augmenten
per ocupar llocs de treball localitzats lluny del lloc de residència, allà on hi ha oportunitats
(Marquet i Miralles-Guasch, 2017).
TAULA 5.8. Abast territorial dels desplaçaments segons motivació del desplaçament. Joves
de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Abast territorial
Motivació

Al mateix municipi de
residència

Fora del municipi de
residència

Total

Per feina

39,6

60,4

100

Per estudis

45,7

54,3

100

Personal

59,4

40,6

100

Tornada a casa

56,6

43,4

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

5.6.2. Els municipis grans retenen i atrauen més desplaçaments, els àmbits territorials
són cada vegada més oberts
Resultaria molt interessant conèixer la direcció dels fluxos intermunicipals, tant per la informació que aquests ens donarien sobre l’ús de l’espai per part de la població jove com
8

En els percentatges de desplaçaments fora de l’àmbit territorial de residència pot haver-hi un biaix procedent de la mostra. Pot
ser que per a alguns àmbits territorials sigui massa elevat perquè una quantitat considerable dels municipis de la mostra són
limítrofs entre àmbits. Això passa per exemple per al Vendrell, municipi del Penedès però limítrof amb el Camp de Tarragona;
per a Sant Esteve Sesrovires, del Penedès; Castellbell i el Vilar de les Comarques Centrals, o Lloret de Mar, de les Comarques
Gironines, tots ells limítrofs amb l’àmbit Metropolità, i per a un conjunt de municipis de les Terres de l’Ebre molt propers al Camp
de Tarragona.
Considerant el total de desplaçaments amb els seus orígens i destins independentment del municipi de referència de la persona
que els realitza, del total de desplaçaments que es fan, 6 de cada 10 (60,6%) són intramunicipals, i 4 de cada 10 (39,4%) són
intermunicipals. Els primers són els que es completen dins un mateix municipi (que no vol dir que sigui el de residència de la persona), i els segons són els que impliquen una mobilitat entre dos municipis diferents. Pot ser que un desplaçament intramunicipal
sigui extern al lloc de residència de l’individu, i per tant en l’anàlisi d’autocontenció és comptabilitzat com a mobilitat externa. Un
exemple: una persona que viu a Badalona, es desplaça a Barcelona per estudiar, i abans de tornar a casa fa un desplaçament
per motius d’oci dins de Barcelona, estaria fent un desplaçament intramunicipal, però extern al municipi de l’individu.
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per al coneixement de l’estructura territorial de Catalunya. Tanmateix, com ja s’ha explicat,
la representativitat de l’enquesta no permet una anàlisi d’aquest nivell de detall. De tota
manera, es poden fer dos exercicis: el primer relatiu als àmbits territorials i el segon amb
relació a les grandàries municipals.
La primera aproximació ens permet observar que el procés d’integració afecta cada vegada més tots els àmbits del planejament territorial (taula 5.9). Mostra d’això és que tots
els àmbits presenten una autocontenció municipal per sota del 56%, i se situen entre el
42,9% de les Comarques Centrals i el 55,3% de l’àmbit Metropolità. Es dona la paradoxa
que els nivells d’autocontenció més alts són, per una banda, a la regió metropolitana
de Barcelona –degut a la presència de grans ciutats amb major capacitat de retenir la
mobilitat– i per l’altra, a les Terres de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, a causa d’una menor
integració del territori.
La tendència a la metropolitanització i a la urbanització regional es confirma també
en el fet que són precisament els àmbits territorials que es troben en els confins dels
àmbits metropolitans –com el Penedès i les Comarques Centrals– els que tenen menys
capacitat d’autocontenció. Val a dir, així mateix, que en aquests dos àmbits els percentatges d’autocontenció municipal baixen fins a aproximar-se al 40%, tot accentuant-se la
tendència que s’observa en l’enquesta de joventut precedent. Dient-ho pla: al Penedès,
per exemple, la població jove fa gairebé 6 de cada 10 desplaçaments fora del propi municipi, i en 2 de cada 10 casos el desplaçament es fa fora del propi àmbit del Penedès.
No deixa de ser paradoxal, des d’aquest punt de vista, que la constitució administrativa
d’aquest àmbit hagi tingut com un dels arguments principals la voluntat de separar-se
del conjunt metropolità.
TAULA 5.9. Abast territorial dels desplaçaments juvenils segons àmbit de residència. Joves
de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Abast territorial
Dins el
municipi

Un altre
municipi
de l’àmbit

Un altre àmbit

Fora de
Catalunya

Total

Metropolità

55,3

40,3

3,7

0,7

100

Comarques Gironines

49,0

38,2

12,1

0,6

100

Àmbit

Camp de Tarragona

54,5

37,8

7,1

0,7

100

Terres de l’Ebre

50,3

32,5

14,1

3,1

100

Ponent i Alt Pirineu i Aran

52,3

34,9

9,4

3,4

100

Comarques Centrals

42,9

39,8

17,3

0,1

100

Penedès

43,6

32,8

23,0

0,6

100

Total

53,2

39,0

7,0

0,8

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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Pel que fa als desplaçaments fora de Catalunya, prenen certa rellevància, amb percentatges
per sobre el 3%, a les Terres de l’Ebre i a Ponent i Alt Pirineu i Aran, limítrofs amb territoris
de fora del Principat de Catalunya (el País Valencià, Aragó, França i Andorra).
Complementa aquesta anàlisi la matriu de fluxos entre els àmbits territorials del planejament. Com podem veure en la taula 5.10,9 dels desplaçaments que s’originen dins l’àmbit
Metropolità, el 96,4% tenen el seu destí en el mateix àmbit. En l’altre extrem, el Penedès i les
Comarques Centrals són els que envien un percentatge més alt de desplaçaments fora del
seu àmbit (més del 20%), dirigits de forma molt important cap a l’àmbit Metropolità (13,1%
i 9,1% respectivament), però també hi ha fluxos destacables de les Comarques Centrals
cap a les Gironines i del Penedès cap al Camp de Tarragona. Finalment, es produeix un
altre flux important dirigit de les Terres de l’Ebre cap al Camp de Tarragona: un 4% dels
desplaçaments del primer àmbit es dirigeixen cap al segon.
TAULA 5.10. Àmbit territorial de destí del desplaçament segons àmbit territorial d’origen.
Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Àmbit territorial de destí
Àmbit
territorial
d’origen

Metropolità

Comarques
Gironines

Camp de
Tarragona

Terres
de
l’Ebre

Ponent
i Alt
Pirineu i
Aran

Metropolità

96,4

0,9

0,3

0,1

0,5

Comarques
Gironines

6,4

92,2

0,0

0,0

Camp de
Tarragona

2,0

0,0

93,9

Terres de
l’Ebre

2,0

0,1

Ponent i Alt
Pirineu i Aran

5,7

Comarques
Centrals
Penedès

Comarques
Centrals

Penedès

Total

0,8

1,0

100

0,0

1,2

0,2

100

1,3

0,7

0,1

2,0

100

4,0

91,8

0,3

0,3

1,4

100

0,0

1,2

0,2

91,1

1,3

0,4

100

9,1

2,3

0,2

0,0

1,3

86,5

0,6

100

13,1

0,3

2,5

0,4

0,5

0,7

82,5

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Un altre element clau en l’anàlisi de l’autocontenció municipal és la grandària del municipi
(gràfic 5.21). Els municipis petits tendeixen a autocontenir menys desplaçaments. En canvi,
la proporció augmenta amb la grandària dels municipis a causa de les oportunitats i serveis
que les persones troben en la mateixa localitat. En el cas de la població jove enquestada
el 2017 es compleix clarament aquesta relació. Així, els i les joves de municipis de fins a
2.000 habitants fan menys de 2 de cada 10 dels seus desplaçaments quotidians dins el
9

Aquesta matriu s’ha de llegir en línies horitzontals. Així se sap, del total de desplaçaments que surten de cada àmbit, com es
distribueixen segons l’àmbit de destí. Aquesta mesura és independent del municipi de referència de les persones que fan el
desplaçament, i per tant és diferent de l’autocontenció municipal i de l’àmbit analitzada anteriorment.
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municipi de referència. A l’altre extrem, Barcelona autoconté més de 8 de cada 10 dels
desplaçaments dels joves que hi resideixen.
GRÀFIC 5.21. Abast territorial dels desplaçaments segons grandària municipal. Joves de 15
a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
100%
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0,8
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0,7
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41,0

70%
60%
50%

71,9

54,2

40%

81,2

30%

54,0

53,2

43,2

20%
10%

39,0

46,5

29,1
18,5

0%
< 2.000
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2.000 10.000
hab.

10.000 50.000
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> 50.000
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Barcelona
ciutat

Conjunt
Catalunya

Dins el municipi de residència

Un altre municipi de l’àmbit de residència

Un altre àmbit territorial

Fora de Catalunya

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Es poden analitzar, també, els fluxos que es produeixen entre municipis segons la seva
grandària en habitants. En la taula 5.11, llegida de forma horitzontal, es pot veure com es
distribueixen els fluxos entre municipis segons la seva grandària poblacional. En línies generals, podem dir que els fluxos de desplaçament es dirigeixen de manera dominant dels
municipis petits cap als grans. D’aquesta manera, els fluxos agregats cap als municipis
amb més població són en tots els casos superiors a aquells que s’adrecen a municipis
més xics. Així mateix, observem que com més grans són les localitats, més capacitat tenen
d’autocontenir els desplaçaments que generen.
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TAULA 5.11. Grandària del municipi de destí del desplaçament segons grandària del
municipi d’origen. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Municipi de destí
Municipi d’origen

Menys de 2.000 hab.

Menys de
2.000 hab.

De 2.000
a 10.000
hab.

De 10.000
a 50.000
hab.

Més de
50.000
hab.

Barcelona
ciutat

Total

37,8

18,5

26,0

13,1

4,6

100

De 2.000 a 10.000 hab.

4,7

54,7

19,3

17,6

3,7

100

De 10.000 a 50.000 hab.

3,0

7,8

64,6

17,7

6,9

100

Més de 50.000 hab.

1,1

4,5

10,5

71,5

12,3

100

Barcelona ciutat

0,5

1,4

5,9

16,5

75,8

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Finalment, la ubicació del propi habitatge en cada localitat també té influència en el radi
de mobilitat de la població jove (taula 5.12). Les persones joves que viuen en llars situades
al centre del municipi o en barris del seu entorn fan més de la meitat dels seus desplaçaments diaris dins el municipi. En canvi, la mobilitat de les persones joves que viuen en
urbanitzacions i cases aïllades només en un terç dels casos té com a origen i destinació
el propi municipi.
TAULA 5.12. Abast territorial dels desplaçaments segons ubicació de la llar. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
Abast territorial
Ubicació de la llar

Dins el
municipi de
residència

Un altre
municipi de
l’àmbit de
residència

Un altre
àmbit
territorial

Fora de
Catalunya

Total

Centre del municipi

53,8

39,0

6,4

0,9

100

Barri no cèntric

56,7

36,3

6,4

0,6

100

Urbanització

36,2

52,2

11,1

0,5

100

Casa aïllada

35,0

51,2

7,3

6,4

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

5.6.3. Els homes i els ocupats fan un ús més extensiu del territori
Si bé l’estructura territorial i les característiques del lloc de residència són clau en l’abast
de la mobilitat quotidiana juvenil, cal no passar per alt que el gènere, l’edat i l’activitat
principal també influeixen en la manera com la població utilitza el territori. Els estudis de
mobilitat acostumen a revelar diferències significatives en les distàncies dels desplaçaments
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quotidians segons el gènere, de tal manera que les dones presenten una mobilitat més
autocontinguda que els homes. Pel que fa a l’edat i l’activitat principal, la població acostuma
a ampliar el radi de mobilitat a mesura que s’incorpora al mercat laboral.
Entre la població jove de Catalunya, l’any 2017 es manté una certa diferència en l’autocontenció per raó de gènere de prop del 4% (taula 5.13). Quant als grups d’edat (gràfic 5.22),
es produeix una ampliació progressiva de l’abast territorial dels desplaçaments entre els 15
i els 29 anys i un posterior augment relatiu dels desplaçaments dins el propi municipi en la
franja de 30 a 34 anys relacionada amb el cicle vital. Els primers grups d’edat segueixen
la lògica d’expansió territorial de la mobilitat amb la incorporació a estudis superiors i posteriorment al mercat laboral. És el grup d’entre 25 i 29 anys el que presenta una autocontenció municipal més baixa, situant-se per sota del 50%. En canvi, entre els 30 i 34 anys la
mobilitat dins el municipi de residència guanya pes relatiu, fet que va lligat a l’augment dels
desplaçaments per motius personals (tal com es podia observar al gràfic 5.2), els quals,
com s’ha vist, són de més proximitat. Alhora, pot ser que es prioritzin feines més properes
al lloc de residència. Així, les hipòtesis relatives a l’autocontenció segons el gènere i l’edat
es compleixen entre la població jove de Catalunya, tot i que amb aquests matisos rellevants.
TAULA 5.13. Abast territorial dels desplaçaments segons sexe. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2017. Percentatge
Abast territorial
Sexe

Dins el municipi

Un altre municipi
de l’àmbit
territorial

Un altre àmbit
territorial

Fora de
Catalunya

Total

Homes

51,1

41,0

7,1

0,8

100

Dones

55,0

37,3

6,8

0,9

100

Total

53,2

39,0

7,0

0,8

100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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GRÀFIC 5.22. Abast territorial dels desplaçaments segons grups d’edat. Joves de 15 a 34
anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Finalment, tenint en compte l’activitat principal de les persones joves (gràfic 5.23), les
persones ocupades són les que mostren menys autocontenció municipal, de tal manera
que la meitat dels seus desplaçaments (51,3%) es fan fora del municipi de residència.
Per darrere, els i les estudiants realitzen gairebé la meitat dels desplaçaments quotidians
fora del municipi de residència (49,4%), i entre aquests prenen especial importància els
desplaçaments fora del seu àmbit territorial (8,5%), segurament per anar a la universitat.
D’altra banda, les persones aturades i inactives mostren el percentatge més elevat de
desplaçaments dins el municipi de residència, amb percentatges del 64,6% i el 76,3%
d’autocontenció respectivament.
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GRÀFIC 5.23. Abast territorial dels desplaçaments segons activitat principal. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge
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Amb tot plegat, s’ha vist que la dada fonamental és aquí la caiguda de l’autocontenció
municipal, és a dir, de la capacitat de cada localitat de retenir al seu interior la mobilitat que
genera. Poc més de la meitat dels desplaçaments que fa la població jove tenen l’origen i
la destinació dins el propi municipi de residència. La dada és una mostra inequívoca de la
creixent integració del territori català i es reflecteix en les diverses escales. Així, no és només
que bona part dels municipis tinguin una baixa autocontenció, sinó també que els grans
àmbits territorials mantenen entre si importants fluxos de mobilitat quotidiana juvenil, que
arriben, en alguns casos –Penedès, Comarques Centrals–, a representar prop d’una cinquena part dels desplaçaments. També es constata que l’autocontenció tendeix a ser més
alta com més gran (i complex) és el municipi i que els fluxos dominants de cada municipi
tendeixen a adreçar-se cap a localitats de major volum de població. Pel que fa a l’edat, la
població jove tendeix a anar ampliant el radi dels seus desplaçaments a mesura que es fa
gran amb la incorporació al mercat laboral, tot i que per al grup d’edat de 30 a 34 anys el
percentatge de desplaçaments que es fan dins el municipi augmenta de manera important
degut a l’ascens de la mobilitat personal en aquestes edats. D’altra banda, s’observen diferències segons el gènere, la condició econòmica i l’activitat principal de les persones: els
homes, els ocupats i els més benestants són els que fan un ús més extensiu del territori.

5.7. Conclusions
En aquest capítol s’ha analitzat la mobilitat quotidiana de la població jove d’acord amb les
dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2017. En primer lloc s’ha mostrat que la
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mobilitat quotidiana té una destacada importància en els hàbits i condicions de vida de la
població jove. Tal com es deia en començar, la relació dels joves amb la mobilitat és clarament biunívoca. Per una part, les dinàmiques territorials dominants condicionen la manera
com els joves es mouen per tal de satisfer les seves necessitats bàsiques. Així, la mobilitat
de la població jove reflecteix les transformacions del territori català, amb les oportunitats
que comporta la seva creixent integració, la més alta accessibilitat als serveis i l’eixamplament dels mercats laborals. Mostra també les limitacions i contradiccions d’aquestes
transformacions pel que fa a la sostenibilitat, l’equitat de gènere i la justícia social. Aquest
fet queda reflectit en la distribució dels costos temporals dels desplaçaments, els mitjans
de transport utilitzats i l’abast territorial de la mobilitat. Ara bé, al mateix temps la mobilitat
de la població jove contribueix també a impulsar i consolidar les dinàmiques territorials en
curs i, per tant, a articular l’espai català. Així doncs, la mobilitat de la població jove pot ser
vista alhora com una conseqüència i una causa de les dinàmiques territorials a Catalunya.
L’anàlisi de la mobilitat s’ha abordat a partir de tres tipus de variables: les que descriuen
els fluxos de la mobilitat quotidiana (motius, mitjans de transport, costos temporals i abast
territorial dels desplaçaments), les que fan referència a les característiques de les persones
joves (gènere, edat, condició socioeconòmica i activitat principal) i les relatives als territoris
on té lloc la seva mobilitat (àmbits territorials i grandària del municipi principalment, però
també ubicació de la llar i segregació urbana). Correspon ara, per tal de cloure aquest
capítol, efectuar una lectura conjunta dels resultats obtinguts.
Amb aquest objectiu, s’han dut a terme diverses anàlisis de correlació entre les diferents
variables de mobilitat, que poden veure’s en les figures A5.1 a A5.5 de l’annex. Els resultats
confirmen l’existència de correlacions elevades entre algunes de les variables analitzades,
en els termes ja enunciats en les seccions precedents. Així, s’observen correlacions significatives entre les variables següents:
a) La mobilitat laboral i l’ús del transport privat (R2 = 0,798)
b) La mobilitat per estudis i l’ús del transport públic (R2 = 0,753)
c) La mobilitat personal i els desplaçaments no motoritzats (R2 = 0,542)
També s’ha ratificat que, a major mobilitat ocupacional, menor autocontenció municipal (R2
= 0,580). Així mateix, com és lògic, com més baixa és la tendència de la mobilitat a sortir
del propi municipi, més elevada és la proporció de desplaçaments que es completen a
peu o en bicicleta (R2 = 0,820).
D’altra banda, per tal de facilitar la lectura conjunta de les dades s’han construït gràfics
ternaris específics per a les variables de mobilitat referides als motius dels desplaçaments
(gràfic A5.6), els mitjans de transport utilitzats (figures A5.7 i A5.8) i l’abast territorial de
la mobilitat quotidiana (gràfics A5.9 i A5.10). A partir de les correlacions observades i els
gràfics ternaris específics per a cada variable, s’han construït els dos gràfics de síntesi que
figuren a continuació (gràfics 5.24 i 5.25). Aquests gràfics integren la informació recollida
en els gràfics específics i tracten d’oferir, a manera de conclusió, una síntesi dels patrons
de mobilitat de la població jove.
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GRÀFIC 5.24. Relació entre variables de mobilitat i característiques descriptives de
l’individu. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EJC 2017
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GRÀFIC 5.25. Relació entre variables de mobilitat, grandària del municipi i àmbit territorial
de residència. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge

No motoritzats / autocontenció
municipal (%)

Transport públic / fora de
l’àmbit (%)

Transport privat / altre municipi de l’àmbit (%)
Font: Ídem

Abans d’explicar els resultats d’aquesta anàlisi i les tipologies de mobilitat que se’n deriven,
sembla convenient proveir algunes claus i exemples per tal de facilitar la interpretació dels
gràfics. Com és sabut, els gràfics ternaris són útils per tal de representar la relació entre el
comportament d’un grup de població i un conjunt de tres paràmetres. El comportament
del grup es reflecteix en termes percentuals en relació amb els valors de cada un dels
paràmetres expressats als tres costats del triangle.10 Al gràfic 5.24 es representen amb
cercles els comportaments dels diversos grups de la població jove segons les motivacions
dels seus desplaçaments (que, com es deu recordar, poden ser personals, laborals o per
estudis). Així, per exemple, en el cas de la població jove que estudia, la posició del seu
cercle ens indica que en aquest grup, de mitjana, la mobilitat personal s’apropa al 40%
(eix vertical esquerra), la mobilitat laboral no arriba al 10% (eix horitzontal) i la mobilitat
per estudis explica més del 50% dels desplaçaments (eix vertical dret). Òbviament, la
suma de les motivacions és 100. Si prenem, en canvi, el cercle dels ocupats, veiem que
10 És important fer notar que per a la confecció dels gràfics ternaris cada una de les variables de mobilitat s’ha simplificat en tres
categories, i és per aquest motiu que els percentatges són lleugerament diferents dels presentats al cos de l’informe, on es recullen
totes les categories amb els percentatges corresponents. Els gràfics ternaris, doncs, ajuden a una representació i interpretació
visual dels resultats, però les dades completes són les que es troben als diversos apartats del capítol.
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se situa a l’extrem oposat del gràfic, amb poc més d’un 40% de mobilitat personal, al
voltant d’un 55% de mobilitat laboral i menys d’un 5% de mobilitat per estudis. En un altre
ordre de coses, es representen amb asteriscs els diversos grups de població segons els
mitjans de transport que utilitzen. Així, per exemple, la posició en el gràfic de l’asterisc
referit a la població inactiva ens indica que més d’un 55% dels seus desplaçaments són
no motoritzats, al voltant d’un 25% es realitzen amb vehicle privat i gairebé un 20%, amb
transport públic. Finalment, els triangles situen cada grup segons l’abast territorial dels
seus desplaçaments quotidians. Els triangles dels homes, la població jove i la població
jove que no es troba en risc de pobresa se situen cap a la dreta del gràfic (més mobilitat
fora del municipi, eix horitzontal), i en canvi les dones, les persones aturades i les inactives, així com les persones en risc de pobresa, se situen cap a l’àrea esquerra, amb una
major proporció de desplaçaments autocontinguts (eix vertical esquerre) i menys fora del
municipi (eix horitzontal).
Al gràfic 5.25 es representa, amb la mateixa lògica, el comportament dels diversos grups
de joves pel que fa als mitjans de transport utilitzats (asteriscos) i l’abast territorial dels
seus desplaçaments (triangles) segons el lloc de residència. No s’hi dibuixen, en canvi, els
cercles dels motius perquè, tal com s’ha explicat, no tenen variacions significatives segons
el lloc de residència.
Tal com hem vist, les diferents variables de mobilitat situades en cada eix estan correlacionades entre si (a més desplaçaments per motius personals, més desplaçaments no
motoritzats i més autocontinguts; a més mobilitat laboral, més ús del vehicle privat i més
desplaçaments fora del municipi, etc.), de tal manera que els valors corresponents a cada
grup de població jove tendeixen a quedar agrupats en una zona concreta del gràfic, en funció del comportament del grup respecte a les diverses variables. Per exemple, els homes
i la població ocupada es concentren a la part inferior dreta del gràfic 5.24 tant pel que fa
als motius com als mitjans de transport i a l’abast territorial dels seus desplaçaments. En
canvi, els estudiants i la població més jove tendeixen a situar-se a la part central i superior
del mateix gràfic.
Pel que fa als paràmetres estrictament territorials (àmbit geogràfic i grandària de les poblacions), el gràfic 5.25 mostra com els valors corresponents als pobles i les viles més
petites se situen a la part inferior dreta del gràfic tant pel que fa als mitjans de transport
com a l’abast dels desplaçaments: això vol dir que tenen, de mitjana, menys autocontenció,
adrecen una part significativa de la seva mobilitat a altres municipis de l’àmbit o fora de
l’àmbit i es desplacen de manera majoritària en transport privat. En canvi, els municipis
més grans se situen al centre i la part superior del gràfic, com correspon a aquells que
tenen una major autocontenció i tendeixen a desplaçar-se en major proporció en transport
públic, a peu o en bicicleta.
La lectura conjunta de totes les variables permet agrupar els diversos grups de la població
jove i els diversos àmbits territorials segons el predomini de tres tipus de mobilitat: la mobilitat limitada, la mobilitat integrada i la mobilitat extensiva. A continuació es veurà quins
són els trets de cada un d’aquests tipus i quins són els grups de població i els àmbits
territorials en els quals predominen.
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——Mobilitat limitada. Aquest tipus de mobilitat està definida per una alta autocontenció
municipal (entre un 60% i 80%), el predomini dels desplaçaments de motivació personal
i els que es fan sobretot a peu o en bicicleta. Com es pot veure, es tracta de la mobilitat
que predomina entre els col·lectius que s’agrupen en la part inferior esquerra del triangle del gràfic 5.24: les persones joves inactives, aturades i en risc de pobresa, que fan
menys desplaçaments per motius ocupacionals i d’estudis. En la seva mobilitat predomina, doncs, la mobilitat personal, que es caracteritza perquè és, en termes generals,
de proximitat i no motoritzada. Cal parar atenció al fet que aquesta mobilitat és pròpia,
també, de les persones joves en risc de pobresa, sobretot pels mitjans de transport
que utilitzen i l’abast dels seus desplaçaments. Aquest tipus de mobilitat reflecteix, de
fet, limitacions i desigualtats en l’ús del territori que poden comportar una reducció de
les oportunitats, tant pel que fa a l’accés als serveis com al mercat laboral. Així, fins a
cert punt, aquesta mobilitat podria ser considerada precària i comporta limitacions per
a aquells que s’hi veuen subjectats.
——Mobilitat integrada. En aquesta tipologia hi trobem una varietat més gran de situacions
i perfils, i implica, de fet, una major llibertat en l’ús del territori i uns trets relativament
sostenibles pel que fa als mitjans de transport utilitzats. Es tracta de la mobilitat que
aplega els grups situats en l’àrea central i superior del gràfic 5.24. Entre aquests destaquen, en primer lloc, els estudiants i la població més jove (15-19 anys), col·lectius que
es caracteritzen per un ús important del transport públic, un nombre baix de desplaçaments de tipus personal i un predomini de la motivació “per estudis”. A aquests cal
afegir-los les dones joves, que, en termes generals, incrementen l’abast territorial dels
seus desplaçaments respecte a la població estudiant i més jove i n’incorporen de tipus
personal i laboral. Ara bé, en fer-ho mantenen un ús relativament elevat del transport
públic i els desplaçaments a peu amb relació a la població masculina. Aquests grups
de joves es caracteritzen, doncs, per una mobilitat quotidiana relativament àmplia però
amb una propensió limitada a l’ús del vehicle privat. Així doncs, aquesta forma de mobilitat podria ser considerada integrada, tant pel que fa al seu abast espacial com per
l’equilibri relatiu entre els diversos mitjans de transport utilitzats.
——Mobilitat extensiva. Aquest tipus de mobilitat es caracteritza per un percentatge elevat
de desplaçaments per motius laborals i un ús molt predominant del vehicle privat, així
com per una proporció propera o inferior al 50% de desplaçaments realitzats completament dins del propi terme municipal. Els grups que de manera majoritària practiquen
aquest tipus de mobilitat es troben, com es pot veure al gràfic 5.24, a la part inferior dreta
del gràfic. Com es pot constatar, es tracta de la mobilitat característica dels homes, les
persones joves ocupades, els grups d’edat entre 24 i 34 anys i les persones joves que
no es troben en risc de pobresa. Aquestes persones, per tant, fan un ús més extensiu
del territori. Cal matisar que entre els 30 i 34 anys la mobilitat personal augmenta, així
com la proporció de desplaçaments que es completen dins el municipi de residència,
en bona mesura, tal com s’ha explicat, per raó de les variacions en la mobilitat de les
dones d’aquestes edats a mesura que van assumint més tasques familiars i de cura.
Pel seu abast territorial predominantment supramunicipal i l’ús majoritari de mitjans de
transport privat, aquest tipus de mobilitat, que a mitjà i llarg termini resulta escassament
sostenible, pot anomenar-se mobilitat extensiva.
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Aquests tres tipus de mobilitat tenen una presència diversa sobre el territori, tal com es
pot apreciar al gràfic 5.25. Aquesta diversitat no deriva només de la distribució dels grups
socials sobre el territori sinó també (i sovint en primer lloc) de les característiques del
poblament i la xarxa urbana, les quals permeten o indueixen diversos tipus de mobilitat
quotidiana. Així, la mobilitat de proximitat i integrada és més estesa en els municipis més
grans –particularment a la ciutat de Barcelona– i en els àmbits territorials on el procés
d’urbanització ha tingut una intensitat major: la metròpoli barcelonina, les comarques gironines, el Camp de Tarragona, el Penedès. En canvi, en els municipis més xics i els territoris
més allunyats de les grans ciutats –com les Terres de l’Ebre i de Lleida– hi té més pes la
mobilitat extensiva, amb un percentatge més elevat de desplaçaments a més distància i
realitzats amb transport privat.
El planejament territorial vigent a Catalunya ha establert com a criteri la voluntat de fer
possible la mobilitat com un dret de la població i no pas com una obligació. Les dades
de l’Enquesta de joventut de Catalunya aquí analitzades aporten indicis respecte a les
possibilitats i les limitacions d’avançar cap a aquest objectiu desitjable. Segurament, allò
que resultaria més convenient en termes ambientals i socials no seria tant potenciar l’ús
extensiu del territori per la població jove (i la població en general) sinó, més aviat, aconseguir un major pes de la mobilitat integrada: aquella que combina una relativa llibertat de
moviment amb uns desplaçaments de radi limitat i un ús elevat del transport públic i els
mitjans no motoritzats. Això implicaria oferir a les persones que en bona mesura es veuen
forçades a mantenir una mobilitat limitada a ampliar, si així ho desitgen, el radi, la complexitat i els mitjans dels seus desplaçaments. Implicaria també que aquells que de manera
voluntària o forçada practiquen una mobilitat extensiva poguessin reduir l’abast dels seus
desplaçaments i, sobretot, l’ús del vehicle privat.
Per impulsar l’avenç cap a una mobilitat més integrada caldran certament polítiques territorials relatives a l’habitatge, els usos del sòl, l’articulació del sistema urbà, les infraestructures
i els serveis de transport. Però, tal com es desprèn clarament de les anàlisis exposades,
caldran també polítiques de millora del mercat laboral, de redistribució de renda i d’equitat
de gènere. Polítiques que hauran de tenir particularment en compte, tant en la seva definició
com en els seus objectius, la població jove.
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