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Presentació

la joventut és l’etapa en què ens preparem per emprendre les responsabi-
litats de la vida adulta: és el moment de definir projectes vitals i d’establir 
prioritats i objectius de futur. per això els joves han de trobar oportuni-
tats que els estimulin, incentius capaços de fer-los créixer personalment i 
de comprometre’ls amb el sosteniment i la millora de la societat.

les possibilitats formatives, de consum i de llibertat personal dels joves 
d’avui són incomparablement més grans que les que van tenir els seus pa-
res o avis. però també és cert que, per la incertesa amb què veuen el futur 
i la diversitat de trajectòries vitals possibles, la transició a la vida adulta 
ha esdevingut un fenomen complex i potencialment difícil.

per exemple, en les últimes dècades hem estat testimonis d’un endarreri-
ment important en l’edat en què els joves s’enfronten a tasques i funcions 
que tradicionalment ells mateixos havien emprès tot just acabada l’etapa 
de formació. Al nostre país, les estadístiques indiquen que la mitjana de 
joves no deixen la casa dels pares pràcticament fins que han complert 
trenta anys. Al mateix temps, les dificultats a l’hora d’accedir a una feina 
estable que aporti els recursos necessaris per viure autònomament fan 
que augmentin els anys destinats a la formació. la conseqüència de tot 
plegat és que moltes parelles joves acaben retardant l’edat de tenir fills 
fins ben passada la trentena.

la crisi econòmica i d’ocupació en què viu el nostre país des del 2008 
ha complicat encara més la transició a la vida adulta, ja que han minvat 
tant el nombre com la seguretat de les oportunitats que s’ofereixen als 
joves. Aquesta manca d’oportunitats pot arribar a minar la confiança 
a l’hora de construir un projecte viable de vida independent i, per tant, 
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fa augmentar el risc d’exclusió social d’aquest col·lectiu tan important i, 
naturalment, el conflicte amb les generacions precedents.

els autors repassen els trets principals del procés de transició dels joves 
espanyols a la vida adulta. Ho fan, a més a més, subratllant una doble 
perspectiva. en primer lloc, comparen les dades d’espanya amb les d’al-
tres països del nostre entorn, diferenciant diversos models i identificant 
les particularitats del cas espanyol. d’altra banda, analitzen en quina 
mesura la crisi econòmica transforma, o potser fins i tot accentua, certes 
tendències en la manera d’acceptar les responsabilitats dels adults.

els autors examinen encara les diferents polítiques socials orientades a 
la joventut i observen fins a quin punt faciliten o dificulten el procés d’in-
serció dels joves. Aquesta anàlisi es fa des del punt de vista de les admi-
nistracions implicades –locals, autonòmiques i estatals–, juntament amb 
un repàs de com s’aborden les polítiques de joventut a la unió europea i 
en quin sentit podrien canviar per esdevenir més eficaces.

Amb aquest estudi, l’obra Social ”la Caixa” mira d’aportar dades sobre 
les dificultats dels joves per independitzar-se i encarar-se activament a la 
vida adulta en els àmbits familiar i laboral, un procés clau que determina 
no tan sols el benestar dels mateixos joves, sinó també el creixement i la 
cohesió futura de la nostra societat.

Jaume Lanaspa Gatnau
director executiu de l’obra Social
”la Caixa” i director general
de la Fundació ”la Caixa”

Barcelona, juliol 2012
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  Introducció

  Fonamentació de l’estudi

en un moment de profunda transformació, en què els joves constituei-
xen un dels col·lectius més afectats per les repercussions de la crisi eco-
nòmica, l’anàlisi de les transicions a la vida adulta ha esdevingut un 
objecte d’estudi prioritari. en aquesta conjuntura d’inestabilitat econò-
mica, joves de tot el món aixequen la veu en sintonia per demanar una 
revisió del model social globalitzat. Així mateix, reclamen que es revisin 
els mecanismes de representació política i institucional que fins ara han 
regit els destins del sistema econòmic capitalista.

el nostre objectiu no és analitzar el conegut moviment 15-m que prota-
gonitzen els joves espanyols, però s’hi relaciona estretament: es tracta de 
descriure i situar les seves condicions econòmiques, laborals i familiars, i 
veure com construeix la joventut els seus projectes biogràfics. les claus 
analítiques que aporta aquest estudi ens ajuden a entendre millor alguns 
dels motius que mouen el jovent i a interpretar les accions d’aquest col-
lectiu, sovint estigmatitzat per l’opinió pública i els mitjans de comunicació 
de massa, que injustament els han titllat de generació ni-ni, generació endor-
miscada, generació Peter Pan o bé generació perduda.

un dels canvis més importants que es produeixen en l’experiència perso-
nal dels individus és el que correspon als processos d’integració en la 
vida adulta. encara que el significat i les fases han canviat, hi ha uns 
marcadors de pas que persisteixen i són determinants en l’adquisició de 
l’autonomia i de les responsabilitats que comporta la independència. 
Aquests canvis passen en un entorn social caracteritzat pel procés d’in-
dividualització i desestandardització. per individualització entenem la 
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progressiva independència de les decisions personals respecte a les ins-
tàncies normatives tradicionals que en el passat havien determinat les 
trajectòries vitals dels joves, com ara abandonar la llar familiar, acabar 
els estudis, integrar-se en el mercat laboral, formar una parella i tenir 
fills (Beck i Beck gernsheim, 2003; meil, 2011). el concepte de desestan-
dardització al·ludeix al procés mitjançant el qual els individus segueixen 
itineraris més complexos, al marge de la linealitat tradicional i dels ri-
tuals convencionals. Això es reflecteix en el fet que cada jove canvia moltes 
vegades la seva situació personal i social. per exemple, pot abandonar els 
estudis i reprendre’ls més endavant, marxar de casa els pares i tornar-hi, 
tenir diverses feines, diverses parelles, unir-se, separar-se i reconstruir 
noves famílies (lópez Blasco, 2005; pais, 2007).

d’altra banda, els canvis experimentats pels moderns estats del benestar 
han tingut una incidència clara en la situació social, econòmica i fami-
liar dels joves. ens trobem en una situació de precarietat econòmica i la boral 
creixent, a causa del deteriorament del mercat de treball i de les limita-
des polítiques socials desplegades per les diverses administracions. la 
crisi econòmica no ha fet sinó agreujar la inestabilitat econòmica i la 
dependència, característiques endèmiques i persistents d’aquest col-
lectiu d’unes dècades ençà. Aquesta situació ha generat en el jovent mol-
tes incerteses i inseguretats respecte al futur. la conseqüència és clara: 
s’enforteix la tendència a postergar l’assumpció d’algunes responsabili-
tats, com ara la sortida de la llar familiar, la formació d’una parella i la 
família o també l’estabilització d’una professió (Kathleen, 2010).

en aquest escenari de crisi econòmica, adquireix una importància espe-
cial l’anàlisi comparada de les situacions individuals i de cada país en 
què es produeixen aquests processos interdependents. una prioritat del 
nostre estudi ha consistit a presentar els condicionants econòmics, indi-
viduals, culturals, normatius i institucionals en els quals els joves adqui-
reixen la independència en una situació de crisi econòmica, a fi de poder 
explicar adequadament la incidència d’aquests factors tant en els matei-
xos subjectes com en els gestors polítics i la societat en general.

l’empitjorament de la situació ocupacional i econòmica dels joves ens 
porta a preguntar-nos sobre el paper que hi tenen els estats del benestar, 
el mercat de treball o les famílies, i, d’altra banda, sobre la possible inci-
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dència d’aquestes institucions en la transició residencial, familiar i labo-
ral. encara que es tracta d’una tendència generalitzada a tot europa, no 
tots els joves viuen aquesta situació de la mateixa manera. podem apre-
ciar-hi diferències per països, per sexe i per procedència, que alguns  
estudis han destacat només parcialment.

  Hipòtesis, objectius i metodologia

A partir d’aquestes consideracions prèvies, hem optat per referir-nos a 
les «transicions» com a situacions formatives, laborals i familiars, ja que 
considerem que la joventut es configura al voltant d’una pluralitat de 
processos que no sempre responen a una trajectòria unívoca. per tant, 
aquí centrem l’atenció en l’anàlisi de les situacions del jovent espanyol en 
un marc comparat europeu que ens permeti establir les característiques 
que defineixen el cas del nostre país. el punt de partida de l’estudi es fo-
namenta en la hipòtesi següent: la vulnerabilitat que caracteritza els  
joves espanyols, agreujada arran de la crisi econòmica i la reduïda cober-
tura institucional, ha tingut una incidència limitada en l’emancipació 
familiar, que tendeix a estabilitzar-se. per què? perquè els seus historials 
ja estaven marcats de fa temps per la precarietat (causada al seu torn pel 
deteriorament de les condicions laborals) i per la dependència familiar 
(amb la demora consegüent a l’hora de marxar de casa els pares). És a dir, 
la crisi ha contribuït a consolidar un estil de vida dependent de la família 
i ha neutralitzat la tendència emergent –tot i que no gaire significativa– 
observada des de l’any 2000 d’avançar l’edat d’emancipació.

el punt de partida teòric de la nostra recerca és el següent: els joves viuen 
en contextos institucionals, culturals i familiars diferenciats, que influei-
xen de manera decisiva en les seves expectatives i condicions de transició 
a la vida adulta. Factors com ara el sexe, l’edat, el nivell d’estudis, la si-
tuació laboral i la procedència (nacional o estrangera) condicionen les 
estratègies individuals adoptades per abandonar la llar familiar, formar 
una parella o bé transitar des dels cicles formatius cap a una carrera 
professional estable.

d’altra banda, la peculiaritat cultural de la dependència familiar dels 
joves espanyols, en combinació amb les característiques d’un estat del 
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benestar deficitari en polítiques de joventut, explicarien en part el mante-
niment d’una pauta d’emancipació residencial relativament homogènia 
entre els joves durant els darrers vint anys. Això no ha estat un impedi-
ment perquè es comencin a albirar noves formes d’independència i auto-
nomia en relatiu augment, com ara les llars unipersonals encapçalades 
per joves o bé les parelles cohabitants. Així i tot, l’agreujament de la si-
tuació econòmica i laboral d’aquest col·lectiu arran de la crisi pot estar 
canviant el paradigma de la joventut «prolongada com a elecció» pel pa-
radigma d’una joventut «prolongada per imposició». per això en aquest 
estudi ens centrem, quan les dades ho permeten, en el col·lectiu de 16 a 34 
anys, ja que considerem que les transicions a la vida adulta s’han prolon-
gat fins a una edat cada cop més tardana. Tot i que hem optat per delimi-
tar l’etapa juvenil d’aquest rang d’edat per fer-ne l’anàlisi operativa, és 
cert que el concepte de joventut és polisèmic i respon a múltiples situa-
cions del curs de la vida i dels itineraris transicionals.

per analitzar aquests processos hem optat per una perspectiva teòrica i 
metodològica plural que ens permeti d’analitzar la complexitat d’aquest 
fenomen d’una manera descriptiva i comprensiva, combinant la incidèn-
cia dels factors culturals, econòmics i institucionals que expliquen les 
diferents situacions dels joves espanyols i aplicant-hi sempre una pers-
pectiva transversal. la interacció d’aquests factors té conseqüències no 
sempre previstes en els límits i oportunitats als quals s’enfronten aquests 
ciutadans en la construcció de les seves vides com a adults, en les seves 
expectatives i en la manera de respondre als diversos riscos i reptes de les 
societats actuals.

la recerca que presentem aquí s’organitza entorn de l’anàlisi de les etapes 
fonamentals de trànsit a la vida adulta des d’una perspectiva de gènere, i 
que es resumeixen en els objectius següents:

1. estudiar de manera comparada com els joves europeus valoren els prin-
cipals marcadors transicionals (edat per considerar-se adults, edat per te-
nir parella i fills, edat per acabar els estudis i per treballar). Aquesta anàli-
si comparada ens permetrà interpretar com entenen els joves espanyols  
les transicions a la vida adulta per comparació a altres països de l’entorn  
europeu.
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2. Analitzar també de manera comparada les tendències relatives al fet 
d’abandonar la llar familiar, les tipologies familiars, com també les dife-
rències observades en la situació laboral i formativa d’aquest col·lectiu en 
els diferents països europeus a fi d’explicitar els factors que expliquen 
l’emancipació tardana dels joves espanyols.

3. examinar les transicions residencials dels joves espanyols com una part 
del seu procés d’inserció a la vida adulta. per a això hem treballat amb 
l’indicador referit a l’evolució temporal que s’ha produït en el percentatge 
de joves emancipats els darrers deu anys segons sexe, nacionalitat i grups 
d’edat. l’objectiu final ha estat interpretar la incidència de factors com 
ara el nivell educatiu i la situació laboral en l’emancipació residencial, te-
nint en compte les variables esmentades.

4. descriure les transicions familiars pel que fa a la formació de la parella, 
els fills i els estils de vida, a fi de caracteritzar les particularitats de les 
transicions familiars dels joves espanyols. els indicadors demogràfics uti-
litzats han estat les formes de parella adoptades pels joves (matrimoni, 
cohabitació), les taxes de nupcialitat, els índexs sintètics de fecunditat, 
l’edat de la primera maternitat i les tipologies familiars. S’ha introduït la 
perspectiva europea sempre que les dades disponibles ho han permès.

5. Analitzar la situació formativa i laboral dels joves espanyols amb l’ob-
jectiu últim d’identificar alguns dels factors de vulnerabilitat i precarietat 
que caracteritzen les trajectòries d’inserció en la vida adulta, com també 
la incidència dels fenòmens relatius a la infraqualificació i la sobrequalifi-
cació. Analitzem també l’estat de salut dels joves mitjançant indicadors 
com ara la percepció del seu estat de salut general i la situació de pobresa.

6. exposar, finalment, un breu estat de la qüestió sobre les polítiques de 
joventut en el marc europeu, com també sobre el paper dels serveis socials 
en un context de vulnerabilitat social creixent del jovent. es tracta de po-
sar de manifest l’escassa atenció que els serveis so cials i les polítiques pú-
bliques han prestat als joves espanyols en el context de les línies d’actuació 
marcades per la unió europea en matèria de joventut. Aquest aspecte 
contribueix a explicar, juntament amb els altres factors assenyalats al llarg 
de l’estudi, la tardana emancipació dels joves dins un marc institucional 
com el nostre, que els proporciona un suport limitat i residual.
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per aconseguir aquests objectius hem recorregut a la metodologia quanti-
tativa mitjançant la recopilació i la interpretació de dades secundàries 
procedents de diferents fonts estadístiques nacionals i europees, apli-
cant-hi una perspectiva transversal. Tenint en compte les característiques 
de les fonts emprades, hem optat per prescindir de l’anàlisi longitudinal 
dinàmica de les transicions i ens hem centrat en l’anàlisi estàtica de les 
principals fites transicionals. el nostre objectiu no ha estat aplicar la pers-
pectiva longitudinal seguint el curs de vida de les generacions segons la 
cohort de naixement, atès el caire comparat d’aquesta anàlisi en l’àmbit 
europeu, el tipus de fonts utilitzades i els objectius marcats en la recerca. 
la selecció d’indicadors i variables s’ha fet segons els objectius proposats, 
i això ha implicat explotar diverses fonts estadístiques europees, com ara 
l’european Social Survey (eSS), l’european labour Survey (elS) i l’eu-
ropean union Statistics on income and living Conditions (eu-SilC). 
Quant a les dades espanyoles, s’han fet servir l’enquesta de qualitat de 
vida 2004-2009, l’enquesta de població activa i altres fonts com ara l’en-
questa nacional de salut.

durant les últimes dècades l’institut de la Joventut i la Fundación Santa 
maría han fet moltes recerques sobre la situació dels joves espanyols. no 
hi ha, però, cap font exhaustiva que reculli dades sobre les transicions dels 
joves entre 16 i 34 anys en la conjuntura actual de crisi econòmica per la 
qual passa el nostre país, que és l’objectiu d’aquest estudi.

l’anàlisi de les transicions juvenils es pot enfocar des de diverses perspec-
tives teòriques i metodològiques. Aquí hem optat per limitar les transi-
cions a les fites fonamentals de la vida d’un jove, com són ara el fet de 
deixar la llar familiar, la integració en el mercat laboral i la formació de la 
parella i la família en el marc de les polítiques públiques destinades a  
la joventut. Si les dades ho han permès, hi hem introduït la perspectiva 
europea comparada. Si bé les transicions han esdevingut en certa mesura 
irrellevants en el sentit de manca d’expectatives i d’horitzons entre els joves 
espanyols, segons la terminologia emprada per gil Calvo (2009), no obs-
tant això l’anàlisi dels marcadors transicionals continua sent un referent 
fonamental per analitzar el punt en què es troba la condició juvenil i l’ho-
ritzó al qual ens dirigim. 
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  Estructura de l’estudi

l’estructura d’aquest treball respon a les premisses analítiques que aca-
bem de descriure. el primer capítol contextualitza i analitza críticament 
els diferents enfocaments teòrics existents sobre les transicions a la vida 
adulta a fi de presentar l’articulació del marc interpretatiu que hem adop-
tat. el segon analitza comparativament les expectatives i actituds dels jo-
ves europeus davant els diferents marcadors que defineixen la condició 
d’adult, com ara tenir parella, ser pares i integrar-se en el mercat de treball. 
S’hi analitzen també els estils de vida familiar i la situació formativa i la-
boral d’aquest col·lectiu a europa. el tercer capítol se centra a analitzar 
les pautes de comportament a través de l’evolució temporal de l’emancipa-
ció familiar dels joves espanyols per grups d’edat, sexe i procedència. en 
aquest capítol s’analitzen també els indicadors referits a les tipologies fa-
miliars. en definitiva, aquesta part de l’estudi tracta de contraposar la re-
alitat dels joves a les actituds que recollia el capítol anterior. Tot seguit, el 
capítol quart estudia específicament una sèrie de variables clau que afec-
ten la vulnerabilitat dels joves en els processos d’emancipació: la formació, 
l’ocupació, la salut i les situacions de pobresa. l’objectiu bàsic ha estat 
analitzar si hi ha desigualtats segons el sexe, l’edat i la nacionalitat, i com 
afecta això les transicions juvenils. el capítol cinquè fa un breu repàs de les 
polítiques socials adreçades als joves a europa i a espanya des de la pers-
pectiva dels serveis socials. l’objectiu és aprofundir en aquesta temàtica 
des d’una doble perspectiva: en primer lloc, analitzar les prioritats i els 
recursos disponibles per als joves i, en segon lloc, avaluar el lloc que ocu-
pen en les polítiques de joventut i en els serveis socials i analitzar el paper 
real que aquestes actuacions tenen en les transicions juvenils.

l’últim capítol presenta les conclusions més rellevants obtingudes en 
aquest treball i sintetitza els reptes als quals s’han d’enfrontar els joves 
espanyols per poder abandonar la llar dels pares, trobar feina i formar una 
família pròpia, tot plegat en una situació de crisi econòmica que està 
agreujant la seva vulnerabilitat i dependència. davant d’aquesta situació, 
constatem la necessitat de dur a terme un replantejament dels serveis so-
cials i de les polítiques de joventut a l’estat del benestar espanyol, amb un 
objectiu molt clar: evitar que aquesta nova generació de ciutadans es-
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devingui una generació sense oportunitats i sense lloc i, per tant, sense 
recursos ni expectatives per tirar endavant l’inevitable i necessari reempla-
çament generacional. 
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 I.   Marc teòric: el context  
interpretatiu de les transicions  
juvenils

A les nostres societats del benestar cada vegada més heterogènies, cosmo-
polites i, des del 2008, immerses en una severa crisi econòmica, els joves 
afronten les seves trajectòries vitals en un context molt complex. Sembla 
que ja no hi ha un únic model lineal d’evolució entorn del qual organitzar 
la pròpia vida. Tant l’èxit com el fracàs es redefineixen, i el que podem 
anomenar «el pas a la vida adulta» es va dilatant en el temps. Com podem 
explicar-ho? i, sobretot, és possible obrir la «caixa negra» d’aquests pro-
cessos de transició cap a la vida adulta i veure què hi succeeix? Com afec-
ten la possibilitat real de viure com a ciutadans que governen la seva tra-
jectòria i desenvolupen els seus projectes vitals? es tracta de qüestions 
rellevants, si més no en dos àmbits: en l’anàlisi de la societat –en termes 
descriptius i interpretatius– i en l’establiment d’unes polítiques socials que 
permetin, des del coneixement exhaustiu de la realitat, intervenir en l’esde-
venir de les nostres societats democràtiques, en les quals els ciutadans no 
tan sols podem participar en la presa de decisions, sinó que tenim el deure 
de fer-ho. per trobar-hi resposta, en aquest primer capítol analitzem els 
debats teòrics més rellevants sobre les transicions dels joves, com a pas 
previ per analitzar, en els capítols següents, algunes qüestions que conside-
rem fonamentals.

el canvi social accelerat que resulta dels processos d’individualització i 
desestandardització han transformat el significat de les transicions juve-
nils. un primer efecte, constatat per un bon nombre d’investigadors, és 
que els processos de pas a la vida adulta s’han prolongat en el temps, i es 
caracteritzen per la pluralitat de comportaments. no obstant això, les in-
terpretacions a què arriben les ciències socials sobre aquests fets difereixen 
substantivament, i en alguns casos són contradictòries. per això, en qual-
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sevol anàlisi sobre aquestes qüestions cal revisar les principals línies de 
recerca que han tractat d’explicar el significat de les transicions a la vida 
adulta protagonitzades pels joves. i en un país vinculat a la resta de la 
unió europea, cal fer-ho des d’una perspectiva comparada. Ateses les 
característiques de la nostra recerca, ens centrarem únicament en algunes 
de les teories més rellevants, des d’un punt de vista que abasta el context 
institucional en què es desplega la seva activitat (estructura), dins d’uns 
condicionaments sociohistòrics (econòmic, cultural, social, familiar i ins-
titucional) i les circumstàncies individuals (sexe, edat, formació, naciona-
litat) en les quals el jove transita cap a la vida adulta.

en primer lloc, descriurem breument els principals plantejaments teòrics 
sobre les transicions juvenils. Tot seguit, analitzarem dues característiques 
fonamentals dels joves, des del nostre punt de vista: la individualització i 
la desestandardització. per acabar aquest capítol, analitzarem així mateix 
les semblances i les diferències observables en l’àmbit de les transicions 
juvenils a diversos països de la unió europea. 

  1.1.  Principals paradigmes teòrics sobre les transicions juvenils

Abans de plantejar el debat teòric, cal delimitar què entenem per transi-
cions a la vida adulta. els darrers anys s’ha publicat una abundant biblio-
grafia sobre el significat ambivalent d’aquest procés, però no s’ha assolit 
cap consens o unanimitat entre els experts. des de la perspectiva de la se-
gona transició demogràfica(1) s’emfatitzen els canvis associats al significat 
de la família i de la parella en el procés d’abandonament de la llar familiar 
(goldscheider i goldscheider, 1999; Billari i liefbroer, 2010). d’altra ban-
da, des de la perspectiva econòmica s’atén sobretot a la incidència de fac-
tors com ara l’educació, la situació ocupacional, l’habitatge, les polítiques 
públiques i els recursos disponibles (Becker et al., 2010). 

galland (1991) va definir les transicions a la vida adulta com el període 
d’adquisició de la independència residencial (es deixa la llar familiar per 

(1) Van de Kaa (2002) es refereix a la segona transició demogràfica als països industrialitzats com el procés 
caracteritzat per noves pautes familiars associades amb un canvi de valors i amb l’auge de valors postma-
terialistes i postmoderns. es tracta de comportaments familiars vinculats a l’augment dels divorcis, de les 
parelles cohabitants, dels naixements fora del matrimoni, etc.
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formar-ne una de pròpia), d’integració en el mercat de treball i independit-
zació econòmica (s’acaben els estudis, es comença a treballar i es defineix 
una carrera professional) i de formació de la pròpia família (constitució de 
la parella i naixement dels fills). d’acord amb aquest autor, la definició de 
les transicions a la vida adulta no resulta problemàtica quan aquests pro-
cessos tenen lloc de manera sincronitzada i estandarditzada. les dificultats 
conceptuals sorgeixen quan esdevenen més complexos i es fragmenten.

els investigadors coincideixen a assenyalar que les transicions juvenils han 
canviat considerablement en les últimes dècades, i que avui es caracterit-
zen per la seva diversitat i per l’allargament del procés d’emancipació en 
conjunt (pais, 2003; gil Calvo, 2005; Singly, 2005; requena, 2006). en un 
context globalitzat, en el qual els riscos socials han augmentat considera-
blement, i on al mateix temps la capacitat per gestionar i controlar aquests 
riscos és més complexa, les transicions dels joves a la vida adulta han es-
devingut molt heterogènies (Blossfeld, 2005).

els joves ja no segueixen pautadament la seqüència lineal d’abandonar la 
llar familiar, acabar els estudis, aconseguir una feina, adquirir la indepen-
dència econòmica i formar una família. Al contrari, busquen formes alter-
natives d’adquirir la seva pròpia autonomia i identitat al marge d’aquesta 
seqüència. marxar de casa els pares adquireix un nou significat per a la 
sociologia de la joventut i per als mateixos joves. les formes d’adquisició 
de la independència no s’associen únicament amb l’emancipació familiar, 
sinó més aviat amb una pluralitat de processos interdependents.

per analitzar el tema de l’emancipació juvenil, en l’àmbit de la sociologia 
de la joventut s’han desenvolupat diversos plantejaments teòrics que s’in-
sereixen en paradigmes més amplis, com ara el funcionalista, les teories 
del conflicte o els enfocaments analítics d’autors com giddens, Beck o 
Bourdieu. podem sintetitzar algunes perspectives teòriques rellevants per 
a la nostra recerca, tot diferenciant tres qüestions fonamentals: els debats 
tradicionals entorn de les transicions juvenils; les tres teories que poden 
agrupar les investigacions principals fetes fins avui, i les posicions inter-
pretatives més recents que s’han adoptat des de la sociologia.

durant les últimes dècades s’ha escrit molt sobre les transicions a la vida 
adulta dels joves, sobretot amb la finalitat de poder aportar interpretacions 
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rigoroses a  aquest interrogant: per què els joves espanyols retarden la sor-
tida de la llar familiar per comparació als seus coetanis europeus? Aquesta 
pregunta cobra una rellevància especial en un moment en el qual les gene-
racions més joves protagonitzen un moviment de protesta que té relació 
amb la precària situació econòmica i laboral, la manca de perspectives de 
futur, la desconnexió entre el món en què viuen els joves i l’escenari insti-
tucional en què es decideix el seu futur i davant del qual se’ls etiqueta amb 
eslògans tan cridaners com poc rigorosos (adultescents, generació perduda, 
ni-ni, etc.).

una característica comuna a tots els joves europeus és una emancipació 
tardana. els estudis que s’han desenvolupat sobre les causes de la prolon-
gació de la «condició juvenil» posen sobre la taula diferents maneres de 
descriure i explicar les trajectòries vitals.

des d’aquí podem destacar dues perspectives interpretatives generals. en 
primer lloc, les teories que expliquen aquest procés en funció de l’elecció 
dels mateixos joves. el retard en l’assumpció de responsabilitats, una ten-
dència comuna a tot europa, estaria relacionat amb els nous estils de vida 
dels joves, que decideixen autònomament la seva elecció, tot i que ho fan 
sota la influència de determinismes estructurals com ara l’atur, la preca-
rietat econòmica i laboral, les adscripcions culturals de gènere i d’ètnia, 
com també les prestacions socials i els recursos públics a la seva disposició. 
Trobem un referent interpretatiu sobre aquesta tendència en l’anomenada 
teoria de l’emerging adulthood d’Arnett (2004), el qual aporta interessants 
dades comparades a escala internacional que tracten de constatar la tesi 
que els joves retarden l’entrada en la vida adulta com a resultat d’una elec-
ció personal basada en l’oci i en el consum, sense assumir responsabilitats. 
d’acord amb la línia de recerca d’aquest autor, aquests canvis poden re-
presentar un nou període en la vida dels joves, al qual anomena emerging 
adulthood, que es caracteritzaria per una llibertat més gran enfront dels 
determinants socials i institucionals associats amb la transició de l’educa-
ció a la feina, la formació de la parella i la pròpia família. Segons Arnett, 
es tracta d’una fase prolongada del cicle de la vida entre l’adolescència i 
l’edat adulta, característica dels països desenvolupats. S’aplica fonamen-
talment als joves adults entre els 20 i els 30 anys que depenen de les seves 
famílies tant des del punt de vista econòmic com residencial, sense expec-
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tatives de tenir fills ni assumir responsabilitats, i que se centren en la recer-
ca de la seva pròpia identitat. Aquest marc teòric ha donat lloc a una nova 
interpretació dels processos transicionals, en els quals l’individualisme i 
l’acció del propi subjecte (agència) adquireixen més rellevància davant els 
determinismes estructurals (normes i assumpció de rols socials) que mar-
caven les transicions dels joves en el passat recent.

davant d’aquesta perspectiva psicologista i individualista que subratlla 
l’homogeneïtat dels processos d’emancipació, altres teories socials han re-
marcat la importància de l’entorn estructural en què viuen els joves (polí-
tiques dels estats del benestar, cultura, família, condicionants socioeconò-
mics), que en definitiva determinen els cursos de vida d’aquest col·lectiu, i 
que difereixen segons el context nacional (Brannen i nilsen, 2005; Bynner, 
2005; molgat, 2007). Aquests investigadors qüestionen la tesi d’Arnett i 
argumenten que la prolongació de l’etapa juvenil és el resultat de factors 
d’índole estructural relacionats amb el mercat de treball, la situació econò-
mica i familiar i les polítiques institucionals. Aquests factors limitarien les 
possibilitats que tenen els joves de prendre decisions i, per tant, d’elegir 
lliurement les seves opcions d’abandonar la llar familiar i construir-se un 
futur pel seu compte.

Segons la importància atorgada a aquests factors, en sociologia s’han  
desenvolupat diverses posicions teòriques per analitzar la joventut: l’enfo-
cament que se centra en el cicle vital, el que parteix de la posició genera-
cional, el que considera que el concepte clau és l’itinerari biogràfic i, final-
ment, l’enfocament institucional.

la conceptualització de l’etapa de joventut com un cicle vital té una rela-
ció molt estreta amb la sociologia funcionalista. Aquesta perspectiva ana-
litza les diferents transicions dels joves a la vida adulta com un procés de 
desenvolupament lineal, caracteritzat per la superació progressiva d’eta-
pes seqüencials i preestablertes, com ara l’acabament dels estudis i l’obten-
ció d’una primera feina significativa. l’anàlisi que presentem en el nostre 
estudi és una resposta a les limitacions d’aquest enfocament.

la segona perspectiva centra l’atenció en el fet generacional, sobretot te-
nint en compte l’anàlisi del conflicte entre generacions de joves i adults. les 
transicions juvenils s’analitzen com una sèrie de ruptures amb el món creat 
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pels adults i les persones grans. Si el funcionalisme entén el col·lectiu dels 
joves en la seva versió estàtica dins el sistema de socialització adults-fills, la 
perspectiva generacional en ressalta la potencialitat dinàmica i transforma-
dora de la realitat social. els joves són el motor de la història i esdevenen 
portadors de les promeses de renovació social per al futur amb formes inè-
dites de producció cultural i de participació ciutadana (Benedicto i morán, 
2007). la seva emancipació passa per unes expressions identitàries noves, 
sovint vehiculades per estils de vida i de consum avantguardistes, però tam-
bé estranyes per als membres de les generacions anteriors amb els quals 
han de negociar les pautes de convivència i d’ajuda econòmica. encara que 
en la nostra recerca no ens referirem a aquesta perspectiva, sí que resulta 
il·lustrativa del nou escenari de relacions paternofilials.

el tercer enfocament teòric parteix de l’anàlisi de les trajectòries biogràfi-
ques de les persones, aprofitant les aportacions de l’interaccionisme sim-
bòlic (Blumer, 1982). la premissa bàsica d’aquest paradigma és la següent: 
l’actor social és considerat com a subjecte històric i protagonista principal 
de la seva pròpia vida, i dóna significat a les eleccions racionals, les emocions 
i les expectatives de futur. des d’aquesta perspectiva, l’objectiu principal 
és integrar aquests aspectes en la definició de les trajectòries que configu-
ren el projecte vital de cadascú. la joventut s’entén com un tram de la vida 
que va des de la pubertat fins a la plena emancipació de la família d’ori-
gen, la qual cosa implica una recerca d’autonomia personal i l’aparició 
d’uns conflictes més o menys explícits entre el desig d’independència i la 
necessitat de seguretat i protecció familiar.

el quart enfocament destaca la dimensió institucional de l’estat i analitza 
com les polítiques públiques influeixen en la definició dels processos 
d’emancipació dels joves (gallie i paugam, 2001; Wallace i Bendit, 2010; 
Walther, 2006). per tant, la trajectòria del jove és el resultat d’eleccions i 
decisions que es prenen sota la influència de les normes, la cultura i l’en-
torn social, a més dels marcadors individuals i familiars propis com ara el 
gènere, la classe social i la nacionalitat. en la interpretació de les situacions 
d’emancipació dels joves que presentem en aquest estudi, ens basem fona-
mentalment en com actuen els factors institucionals i individuals en els 
comportaments i les expectatives dels joves davant l’emancipació. 
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1.1.1. Debats contemporanis: entre l’elecció i el context

d’un parell de dècades ençà, amb la introducció de noves eines conceptu-
als per explicar els comportaments juvenils, s’han anat superant els enfo-
caments clàssics que havien orientat les teories sociològiques sobre aques-
ta matèria. A partir d’aquest canvi de perspectiva, s’obre la porta a altres 
criteris d’anàlisi més centrats en la individualització de les transicions 
(lópez Blasco i du Bois-reymond, 2003). Segons aquestes interpreta-
cions, els efectes institucionals i globalitzadors es troben mitjançats per la 
incidència dels factors culturals i normatius que els joves negocien en les 
seves transicions dins un context socioeconòmic cada vegada més incert.

Aquesta perspectiva accentua la importància de la subjectivitat en la in-
terpretació de les transicions juvenils i ha estat plantejada pel grup de re-
cerca de Walther (2006), que atorga una gran rellevància a les «eleccions 
biogràfiques» contextualitzades en estructures culturals i institucionals 
concretes per explicar els comportaments dels joves davant la formació, la 
feina, la constitució de la parella i de la família a diversos països europeus 
(Walther et al., 2009).

en la mateixa línia d’investigació, estudiosos com ara Holdsworth i morgan 
(2005) i Van de Velde (2008) subratllen la incidència dels factors axiològics 
i normatius sobre el canvi experimentat pel procés de recerca d’indepen-
dència i autonomia en la societat actual. Així mateix, la joventut ja no es 
configura únicament com un període de transició entre l’adolescència i la 
vida adulta, ni tampoc com una categoria social per entendre el relleu ge-
neracional. més aviat, la nova condició juvenil s’afirma com una fase in-
certa en la biografia de l’individu, els llindars de la qual amb les altres 
etapes del cicle vital esdevenen cada vegada més difuminats i borrosos (gil 
Calvo, 2005).

Aquesta interpretació teòrica es combina amb la conceptualització que 
considera que el jove és subjecte actiu de les seves trajectòries d’emancipa-
ció, més que no pas subjecte de socialització. Això vol dir que cada jove és 
responsable directe d’un projecte personal que concorda amb les seves 
preferències i està vinculat a les seves circumstàncies individuals i contex-
tuals (Furlong et al., 2006). Aquest plantejament ens permet ressaltar la 
dialèctica micro-macro referida a la relació entre les eleccions del jovent i 
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els seus respectius contextos d’emancipació, amb la possibilitat de diferen-
ciar així mateix dos punts de vista divergents. Alguns investigadors consi-
deren que els canvis en l’entorn social en què els joves viuen els han atorgat 
una capacitat d’elecció més gran per millorar les seves oportunitats, per-
què poden multiplicar les seves experiències gràcies a una àmplia gamma 
d’opcions i alternatives d’acció (Arnett, 2004; Walther et al., 2009). Altres 
estudiosos, en canvi, refuten aquests arguments i apunten els riscos que ha 
d’assumir aquest col·lectiu a causa de la impossibilitat de controlar totes 
les oportunitats disponibles i de respondre adequadament als efectes ne-
gatius provocats pel canvi social (Bynner, 2005; Brannen i nilsen 2005; 
moreno mínguez, 2012). en tots dos casos, observem que els joves estan 
cridats a realitzar les seves transicions dins un context laboral i econòmic 
inestable i incert, en què les seves condicions vitals s’interpreten com un 
empitjorament respecte a les de generacions anteriors.

en aquest sentit, factors com ara la incidència de la crisi econòmica en la 
situació laboral i econòmica, la reformulació dels sistemes d’educació su-
perior, la redefinició dels rols de gènere i la incertesa generada per la glo-
balització dels mercats han alterat de manera substantiva el significat de 
les transicions a la vida adulta en el món occidental. per tant, el repte està, 
com assenyala pais (2007), a tractar de definir un objecte d’estudi i una 
posició teòrica prou multifacètics que permetin conciliar les coordenades 
estandarditzades que caracteritzen les transicions convencionals amb les 
diferenciacions emergents de les biografies individuals. la nostra posició 
teòrica en aquest estudi s’inscriu en aquesta línia.

  1.2.   Desestandardització i individualització: la nova condició juvenil

la combinació dels processos de canvi social –com ara la individualitza-
ció, la desestandardització i la globalització– dóna un nou significat a les 
pautes d’emancipació. els joves d’avui ja no disposen d’una guia normati-
va clara sobre com recórrer el camí cap a la vida adulta. de fet, canvien 
sovint de decisions després d’intents i proves fallides en les seves trajectò-
ries cap a la independència residencial. És per això que considerem oportú 
presentar breument el significat dels processos de desestandardització i 
individualització. 
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1.2.1. Identitat, diferència i desinstitucionalització

el procés pel qual construïm la nostra identitat, entès com un procés com-
plex i articulat de diferenciació i, al mateix temps, d’identificació amb els 
altres, ha de prendre en consideració el context sociohistòric en què vivim. 
d’acord amb mayer (2001), durant els últims vint anys s’han produït can-
vis substantius en el curs de la vida dels joves que giren entorn dels proces-
sos de desinstitucionalització, diferenciació i individualització:

•���La�desinstitucionalització fa referència a les transicions i els esdeveni-
ments del curs de la vida que en el passat estaven definits per normes 
legals i socials i que actualment han esdevingut més flexibles, amb 
conseqüències directes sobre la reversibilitat i la continuïtat dels itine-
raris juvenils. 

•���La�diferenciació es refereix a uns itineraris biogràfics cada vegada més 
diferenciats per la influència de factors estructurals (per exemple, la 
inestabilitat laboral i la diversificació i l’allargament dels cicles esco-
lars), com també per l’aparició de noves pautes socials (com ara la 
generalització de noves formes familiars no tradicionals i el desenvo-
lupament de noves relacions personals i de comunicació menys es-
tructurades, afavorides per l’ús de les noves tecnologies).

•���Finalment,� el� terme� individualització es fa servir per interpretar els 
canvis en la condició juvenil esmentats als paràgrafs anteriors i que 
fan referència a aquelles situacions en les quals els individus tenen 
cada vegada més control sobre les decisions que prenen (Beck i Beck 
gernsheim, 2003; giddens, 1991; meil, 2011). en el cas de les transi-
cions juvenils, això implica una pluralitat més gran en les trajectòries 
individuals. 

la convergència d’aquests processos és la causa que els cursos de vida dels 
joves esdevinguin cada vegada més fràgils i prolongats en el temps (Skel-
ton, 2004). Això té implicacions evidents i fins i tot paradoxals en les 
transicions dels joves: d’una banda, tenen un millor accés al sistema for-
matiu respecte a les generacions passades, tot i que es troben al marge del 
procés de producció i en situacions de sobrequalificació i d’infraqualificació  
a causa de l’elevat fracàs escolar que caracteritza el cas espanyol. d’altra 
banda, els efectes contradictoris també es projecten en les accions institu-
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cionals, ja que és probable que la desinstitucionalització de la condició 
juvenil es produeixi de manera paral·lela al reforç institucional de deter-
minades polítiques per afavorir l’autonomia i la independència dels joves 
i de la tercera edat (ebbinghaus, 2006).

les incerteses d’un món cada vegada més interconnectat i precari es tras-
lladen a les seves vides en forma de riscos generalitzats que afecten les 
decisions que han de prendre sobre el seu propi futur. la globalització 
afavoreix la internacionalització dels mercats, l’increment de la competiti-
vitat, l’ús massiu de les noves tecnologies com a forma de comunicació. 
Aquests canvis contribueixen a desestabilitzar les estructures normatives 
tradicionals (en particular, l’educació i el treball), que fins ara havien ser-
vit de referent per a les transicions juvenils. d’una banda, es multipliquen 
les oportunitats de millora en la qualitat de vida, sobretot en l’esfera  
del consum i del benestar material. de l’altra, l’accés a aquestes mateixes 
oportunitats és volàtil, la qual cosa fa més difícil la presa de decisions  
relatives a la inserció laboral, la construcció de carreres professionals  
duradores, el manteniment del benestar i fins i tot l’assumpció de respon-
sabilitats familiars (Blossfeld i mills, 2010).

es trenca així la lògica d’un procés d’emancipació basat en esquemes pau-
tats i previsibles. la linealitat de les transicions es fragmenta, alhora que 
creix la inestabilitat dels pilars laborals, formatius i familiars tradicionals. 
Als itineraris convencionals i preestablerts s’afegeixen nous recorreguts 
vitals, amb una complexitat i multiplicitat creixents (Singly, 2005). la 
nova condició juvenil es caracteritza per una autonomia més gran, encara 
que continua sent hereva dels processos de socialització tradicionals.

d’aquesta manera podem distingir entre les transicions com a moviment 
des de la infantesa a l’edat adulta, i com a procés de socialització i repro-
ducció social, i situar tots dos plantejaments en una visió biogràfica de 
conjunt (pais, 2003). en el primer cas, les transicions representen els con-
tinguts de les trajectòries del jove, segons les seves formes de realitzar 
l’emancipació. en el segon, destaquen les etapes de socialització que el 
jovent rep dels adults i de les institucions proposades per a la seva integra-
ció (sistema escolar, mercat laboral, polítiques de benestar). Totes dues 
fórmules condicionen les eleccions que el jove fa en el seu entorn de proce-
dència i de destí. la tensió entre la necessitat d’elegir i els determinants 
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socials defineix la seva inserció social i atorga significat als itineraris que 
ha recorregut i als que encara ha de recórrer. per això, la nova sociologia 
de la joventut no s’ocupa solament del tipus de decisions que els joves 
poden prendre, sinó també del sentit que ells mateixos atribueixen a les 
seves trajectòries dins un context social determinat (leccardi, 2005). per 
tant, els seus itineraris es fan més complexos i passen a denominar-se «bio-
grafies electives» (du Bois-reymond, 1998) o bé «biografies de bricolat-
ge» (lópez Blasco i du Bois-reymond, 2003) que s’afegeixen i en part 
substitueixen els itineraris de transició més fixos i pautats.

les transformacions del procés d’emancipació es poden interpretar des de 
diferents perspectives. en aquesta recerca hem optat per enfocar l’anàlisi 
des d’una perspectiva institucional. Segons aquest plantejament, conside-
rem que el context cultural, econòmic i institucional, com també els fac-
tors individuals com ara el sexe, l’edat, la formació o la nacionalitat, tenen 
una incidència clara en els processos d’emancipació. Aquesta perspectiva 
analítica ens permet d’identificar diferències entre països i entre els matei-
xos joves espanyols. per aquest motiu, podem investigar la seva nova con-
dició pel fet mateix de «ser joves», en contextos socials i situacions perso-
nals diferenciades.

en aquest sentit, retardar l’emancipació de la llar familiar ha esdevingut 
un tret molt fragmentat i diversificat entre els joves d’avui. marxar de casa 
no coincideix necessàriament amb l’acabament dels estudis o el fet de  
casar-se: molts viuen pel seu compte compartint pis amb amics o amb 
desconeguts, o bé mantenen relacions de parella sense compromís a llarg 
termini, o més aviat entren i surten de la llar familiar segons les circums-
tàncies personals de benestar i que negocien amb els pares (gil Calvo, 
2005; gentile, 2010).

els valors postmaterialistes, com són ara l’expressió personal i la creativi-
tat, influeixen en les noves preferències del jovent a l’hora de valorar la 
qualitat d’una feina a elegir (inglehart, 1991): pot passar que ara renun-
ciïn a feines manuals que els joves de la generació precedent acceptaven  
de més bon grat. Al mateix temps, els riscos associats al canvi socioeconò-
mic exerceixen pressions que han de compatibilitzar amb la seva llibertat  
d’acció.



32 La transIcIó deLs joves a La vIda aduLta

els joves perceben la inseguretat i la inestabilitat com fets estructurals de 
la realitat on viuen, però no tots aconsegueixen desenvolupar els seus pro-
jectes de la mateixa manera. Qualsevol decisió que prenguin no és única-
ment expressió de la seva voluntat, sinó que depèn també de les influències 
externes, les pressions socials i el bagatge de recursos i capitals a la seva 
disposició. Al mateix temps, se senten lliures davant el propi destí i consi-
deren els riscos que comporta aquesta llibertat com efectes col·laterals, 
eventuals però inevitables, de les seves eleccions (evans, 2002).

les modalitats de les transicions estan estretament relacionades amb 
l’estructura social i amb elements adscrits, com ara la classe a la qual 
pertanyen, el gènere o les minories ètniques.

Hi ha alguns itineraris que es poden considerar menys reversibles que al-
tres en la mesura que afavoreixen processos d’emancipació més o menys 
reeixits (Casal et al., 2006). pensem, per exemple, en els casos de fracàs 
escolar, d’abandonament de la formació sense aconseguir cap titulació, en 
l’abús de substàncies tòxiques, en la discapacitat causada per accidents o 
en els episodis de depressió emocional. Aquestes situacions nocives per a 
la seva salut poden tenir conseqüències igualment negatives per al jove al 
llarg de tota la vida. de la mateixa manera, però amb efectes diferents, 
podem considerar esdeveniments o experiències d’èxit que impliquen mi-
llores o perspectives noves, com és ara obtenir una beca de formació, do-
minar les noves tecnologies o viatjar i aprendre idiomes.

les primeres dècades del segle xxi, els joves no es limiten a assumir papers 
normatius. participen, en primera persona, en les seves decisions existen-
cials i en la configuració dels entorns socials (processos en què s’expressen 
prenent com a punt de partida les seves pròpies experiències significatives, 
independentment de si han estat positives o negatives). per tant, es poden 
cercar àmbits de negociació o de mediació entre l’individu i les esferes re-
lacionals, simbòliques i materials de la seva emancipació (Bradley i deva-
dason, 2008).

per definir les seves transicions cal considerar també els referents socials 
(els pares, les famílies, els grups d’iguals), les situacions en què es troben 
(gènere, ètnia, situació socioeconòmica), com també el context social i ins-
titucional (feina, habitatge, ajudes institucionals). l’entorn i la situació 
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personal tenen un paper fonamental per interpretar els marges d’autono-
mia del jove a l’hora de plantejar i dur a terme la seva emancipació. Cada 
conjuntura històrica modifica el desenvolupament del cicle vital estructu-
rat per infància, joventut, vida familiar i laboral i vellesa. Això implica la 
modificació substancial de les trajectòries juvenils, però no dels seus as-
pectes formals, que es continuen caracteritzant per etapes seqüencials com 
ara els cursos escolars, l’entrada al mercat de treball, l’accés a un habitatge 
i la constitució d’una llar pròpia (Casal et al., 2006). Aplicant aquesta 
perspectiva dual a l’estudi que presentem, mirem de situar els efectes es-
tructurals relatius a les polítiques públiques i el mercat de treball, com 
també les situacions personals definides pel sexe, l’edat o l’ètnia. 

l’estratègia d’investigació emprada pretén retre compte d’uns estils de 
vida juvenils vinculats amb la demora de les seves transicions. en aquest 
sentit, els nous reptes laborals, la multiplicació de les xarxes relacionals i 
de les formes de consum i de convivència, tot plegat apunta a una nova 
concepció de l’autonomia, la coherència de la qual depèn del jove, en el 
seu paper com a actor decisiu per consolidar la seva emancipació en con-
textos socials concrets.

en aquest punt, també cal remarcar que la lògica de la desestructuració i 
de la individualització, com a principis normatius que semblen definir el 
context sociohistòric actual i també les trajectòries juvenils, poden ser pa-
radoxals en el sentit que formula Alex Honneth (2009: 401): una experièn-
cia o un principi resulten fallits quan «després del fracàs de realització de 
l’objectiu proposat, es redueix la probabilitat de tornar a intentar-ho en el 
futur». la recerca de la realització personal i col·lectiva i de la pròpia tra-
jectòria biogràfica mitjançant aquestes estratègies (proposades com a mo-
del social en el nostre entorn neoliberal) poden produir l’efecte contrari: 
les trajectòries fallides. 

  1.3.    Els models transicionals en els diversos règims de benestar

el règim de benestar en què els joves duen a terme les seves transicions 
educatives, laborals, residencials i familiars es pot definir com un exemple 
de «context d’emancipació». Seguint aquesta lògica analítica, una part 
important del nostre treball incorpora la perspectiva comparada, a fi d’ob-
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servar aquestes transicions juvenils en diversos països europeus. Això ens 
permet distingir entre diferents estructures i tendències en la relació exis-
tent entre jovent i canvi social, tot identificant les característiques que de-
fineixen aquests processos a l’estat del benestar espanyol. des d’aquesta 
perspectiva, analitzem en primer lloc els diversos models d’estat del ben-
estar dins la unió europea, en relació amb els joves; en segon lloc, expo-
sem alguns trets rellevants del model de benestar espanyol, i, finalment, 
investiguem els nous reptes que genera la crisi econòmica en aquests mo-
dels de benestar.

Hem adoptat el plantejament de Walther (2006) per definir diferents «rè-
gims de transició» i agrupar-hi els països de la unió europea. la inclusió 
d’aquesta perspectiva analítica és pertinent perquè ens permet contextua-
litzar el comportament individual dels joves en els diferents marcs nacio-
nals i institucionals. el terme règim es refereix a la incidència combinada 
de les estructures econòmiques, institucionals i culturals que expliquen la 
variabilitat en les pautes d’emancipació dels joves als diversos països. 
Aquesta conceptualització ha estat desenvolupada a partir de les contri-
bucions teòriques d’esping-Andersen (1993, 2000) i de gallie i paugam 
(2000) sobre les tipologies dels estats del benestar. Aquests autors analit-
zen els models de benestar tot diferenciant entre els règims socialdemòcra-
ta/universalista (com ara a dinamarca i Suècia, on hi ha una protecció 
elevada dels drets de ciutadania), conservador/corporativista (França, 
Alemanya i els països Baixos, països que se centren en l’ocupació però on 
la cobertura depèn del tipus de categoria professional), liberal (el regne 
unit i irlanda, on la cobertura social i la protecció de l’ocupació són més 
limitades) i mediterrani/subprotector (espanya, itàlia, portugal i grècia, 
on la cobertura social és més aviat insuficient i subsidiària respecte al ben-
estar que les famílies es poden proveir autònomament).

el model comparat que presentem en aquest estudi inclou diferents di-
mensions que es resumeixen en els indicadors següents: estructures de 
l’estat del benestar, sistemes educatius, polítiques laborals, polítiques de 
joventut i polítiques socials, familiars i de gènere. Aquests indicadors han 
permès que els investigadors defineixin una sèrie de tipologies en les quals 
agrupen els diferents països segons els punts en comú que hi tenen les 
transicions dels joves (Kaufmann, 2003). Això implica assumir que dins 
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de cada país hi ha divergències institucionals, tot i que també permet iden-
tificar lògiques semblants a nivell macro. en funció d’aquests indicadors, 
ens proposem fer referència a quatre règims transicionals per tal que l’anà-
lisi sigui més operativa i simplificada. Aquesta tipologia subratlla les pecu-
liaritats i semblances existents entre les transicions experimentades pels 
joves en els diferents règims de benestar seleccionats per a l’estudi.

el règim transicional nòrdic (Suècia, dinamarca, Finlàndia). es caracterit-
za per un sistema educatiu comprensiu en què els cicles de l’educació  
universitària i professional estan clarament integrats i reflecteixen la indi-
vidualització dels cursos de la vida dels joves, ja que són prou flexibles per 
garantir la construcció de trajectòries desestandarditzades. les polítiques 
laborals s’orienten a afavorir la seguretat i la motivació individual en la 
feina. A més a més, hi ha un ampli ventall de polítiques familiars i de gè-
nere que han contribuït al desenvolupament del sector públic, a l’ocupació 
femenina i a la igualtat de gènere.

el règim transicional continental (Alemanya, França i els països Baixos). 
es caracteritza per tenir un sistema educatiu inclusiu i selectiu, amb un 
aprenentatge estandarditzat i orientat a l’ocupació. l’expectativa domi-
nant entre els joves és socialitzar-se en aquest esquema per aconseguir la 
posició social i ocupacional desitjada mitjançant la titulació acadèmica 
obtinguda. la conseqüència d’aquesta política educativa i laboral és la 
diferenciació de dos col·lectius de joves: els que segueixen regularment els 
itineraris de formació i ocupació i els que no els segueixen i per això estan 
destinats a intervencions d’assistència social. les polítiques familiars, so-
cials i de gènere afavoreixen la constitució de llars basades en la figura de 
l’home sustentador.

el règim transicional anglosaxó (regne unit i irlanda). posa un èmfasi 
especial en la responsabilitat individual del jove per procurar-se el benes-
tar mitjançant una inserció laboral ràpida i estable. Considera la joventut 
com una fase del curs de la vida en què el jove ha d’aconseguir la indepen-
dència econòmica com més aviat millor. el mercat de treball es caracterit-
za per una gran flexibilitat. l’ocupació femenina és elevada, però tendeix 
a ser de temps parcial i en feines poc qualificades. el risc d’exclusió dels 
joves és especialment elevat per la pràctica absència de polítiques socials i 
familiars que els afavoreixin directament en les seves transicions.
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el que interessa realment per als nostres propòsits de recerca és el model 
transicional dels països del sud d’Europa (espanya, portugal, itàlia i grè-
cia), ja que la identificació dels trets que presenta ens permet una compara-
ció general amb la resta dels països. Aquest règim es caracteritza per la 
deficiència de polítiques de joventut per impulsar les transicions residen-
cials, la rigidesa del sistema educatiu quant a l’elecció de trajectòries for-
matives (estudis superiors i universitaris), com també la manca d’itineraris 
adequats que afavoreixin les transicions des dels cicles escolars i acadèmics 
al mercat de treball. Aquest desajust entre educació i treball accentua la 
dependència familiar dels joves com a resposta a les limitades ajudes insti-
tucionals.

Van de Velde (2008) ha analitzat els models transicionals europeus i ha 
subratllat que les polítiques públiques i el mercat de treball incideixen en 
la construcció de la identitat personal i, per tant, en les estratègies d’eman-
cipació dels joves. Segons aquesta autora, en el model espanyol els joves 
construeixen la identitat mitjançant la pertinença al grup familiar i ente-
nen les transicions a la vida adulta com el fet de «tenir casa, feina i pare-
lla». Això en part s’explica perquè l’estat del benestar no ha afavorit, per 
mitjà de les polítiques socials, l’emancipació dels joves espanyols. Així ma-
teix, gaviria (2007) interpreta que en el cas espanyol el fet de viure a casa 
els pares els permet construir una identitat comuna basada en la depen-
dència com a pas previ per adquirir l’autonomia personal.

els trets distintius dels països mediterranis són crucials per entendre el 
context d’emancipació dels joves espanyols en perspectiva comparada eu-
ropea. per exemple, la solidaritat intergeneracional i la manca de corres-
ponsabilitat entre homes i dones a l’hora de criar els fills i fer les feines de 
casa són dues característiques del model tradicional de família mediterrà-
nia. Com explica el demògraf reher (1998), aquest model es contraposa al 
paper més «afeblit» de les famílies al centre i el nord d’europa, on les re-
lacions de gènere, paternofilials i de parentiu són comparativament menys 
vinculants per als individus.

la participació de la dona en les feines remunerades s’ha incrementat no-
tablement, tot i que és lluny d’assolir les taxes d’ocupació dels homes i les 
taxes d’ocupació femenina de la resta de països europeus. Aquest canvi es 
fa palès amb el reemplaçament progressiu del sistema familiar de l’«home 
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proveïdor» (male breadwinner) pel model de «doble sou» (dual earners), 
especialment entre les llars compostes per parelles joves (migliavacca, 
2008). la posada en valor de la igualtat contribueix a soscavar els fona-
ments culturals del patriarcat per donar pas a una concepció igualitària de 
les relacions conjugals que, amb el temps, s’incorpora també a la legislació 
familiar i, més a poc a poc, a la vida quotidiana dins les llars (Valiente, 
2010).

els nous equilibris de gènere no canvien substantivament la centralitat de 
la família com a proveïdor de benestar bàsic (material, simbòlic i afectiu) 
i com a referent principal en l’imaginari col·lectiu per a les pràctiques in-
dividuals (compartir benestar entre els membres del mateix parentiu) de 
les societats mediterrànies. d’altra banda, el suport financer i els serveis 
d’atenció i cura es desenvolupen entre els membres de les famílies mitjan-
çant transferències de capital monetari, dedicació temporal i intercanvi de 
capital social en les xarxes d’ajuda mútua (Kohli et al., 2007). Aquestes 
relacions poden desembocar en dinàmiques informals i clientelars que 
substitueixen la intervenció estatal quasi residual, sobretot pel que fa a 
l’assistència personal i a la inserció laboral (naldini, 2003). Aquest és el 
context familiar –que resulta clau per a l’anàlisi que ens ocupa– en què els 
joves espanyols construeixen les seves trajectòries cap a la vida adulta.

pel que respecta a la regulació de l’economia, els països del règim del sud 
d’europa ocupen una posició intermèdia entre el model corporativista i el 
de tall liberal (moreno Fernández, 2009). Això explica en part que, durant 
les dues últimes dècades, les polítiques de suport als joves hagin tingut un 
abast limitat a espanya i que els serveis socials que s’hi destinen hagin es-
tat més aviat escassos (moreno mínguez, 2012). d’altra banda, les políti-
ques d’ocupació han tingut uns efectes molt limitats en la creació de llocs 
de treball i en l’aprofitament del potencial dels joves amb qualificacions 
elevades. A això s’afegeix que l’estructura econòmica es caracteritza per 
una fragmentació accentuada entre grans i petites empreses, entre el sector 
públic i el privat, com també entre territoris amb trets socioeconòmics 
prou diferents. Aquestes diferències no tan sols entrebanquen la constitu-
ció de coalicions fortes i estables entre interessos particulars, sinó també 
les inversions en programes de protecció generalitzats per a tots els treba-
lladors (molina i rhodes, 2007).
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Cadascun d’aquests règims ha consolidat diferents tendències d’emanci-
pació mitjançant les quals cada jove dóna respostes concretes a la seva 
situació particular, com ara les estratègies de solidaritat inter- i intragene-
racional en el cas d’espanya (Van de Velde, 2005). les formes de plantejar 
la inserció laboral, les transferències socials i les polítiques públiques són 
aspectes que afecten directament el jove en els processos de transició a la 
vida adulta i la interacció amb el propi entorn.

la globalització i les noves tecnologies han ampliat considerablement el 
ventall de les oportunitats individuals i socials de les noves generacions. 
d’altra banda, les pressions del mercat s’han escampat per tot el món, 
mentre que l’accés a la societat del coneixement està eixamplant les dife-
rències entre els joves que es poden permetre una inversió educativa  
prolongada i especialitzada i aquells que amb prou feines aconsegueixen 
acabar amb èxit l’escolarització obligatòria (requena, 2006).

des del setembre de 2008 la pressió dels mercats ha posat en perill l’esta-
bilitat dels estats del benestar. el reajust del finançament social és un afer 
urgent i compartit a tot europa que implica una reorganització de les 
agendes polítiques pel que fa a la quantitat de les prestacions, les formes 
que adopten les intervencions i quins són els col·lectius de beneficiaris. 
Alguns països incrementen els mecanismes de regulació de les prestacions 
socials per reduir la despesa pública. en especial, als països del sud d’eu-
ropa l’estancament del producte interior brut i els grans deutes registrats 
a les caixes dels estats limiten qualsevol possibilitat d’inversió i de recupe-
ració de l’economia, la qual cosa reverteix en un grau molt negatiu sobre 
els joves.

la crisi econòmica ha posat de manifest les febleses del sistema financer 
internacional, amb repercussions importants en el benestar i en les políti-
ques socials de molts països. Així, doncs, tant els efectes de la crisi com les 
mesures que s’estan adoptant per trobar-hi una solució a curt termini  
tenen conseqüències evidents en l’emancipació dels joves: els mercats de 
treball i de l’habitatge cada vegada són més inaccessibles, la precarietat 
laboral implica una forta menysvaloració del capital humà dels joves; les 
polítiques socials no són suficients i no aconsegueixen substituir la manca 
de crèdit per part dels bancs, mentre que les pressions sobre les famílies 
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augmenten paral·lelament a la disminució de l’estalvi privat i a l’augment 
del deute públic.

Aquestes tensions influeixen negativament en les estratègies d’emancipa-
ció dels joves europeus. A espanya, l’augment de les condicions de semi-
dependència (moreno mínguez, 2008b) és un indicador fiable de les situ-
acions de precarietat i incertesa davant el futur que han d’afrontar les 
generacions joves. l’ajornament de les seves transicions és una estratègia 
defensiva per evitar la precarietat i només podrà ser sostenible en la mesu-
ra que estigui garantida per les seves famílies respectives. per això resulta 
oportú analitzar des d’una òptica transversal com afronta la joventut 
l’emancipació en contextos nacionals específics i diferenciats però alhora 
globals en temps de crisi i malgrat la crisi.
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II.  Els processos de transició a la vida 
adulta en perspectiva comparada 
europea

S’ha escrit molt sobre les transicions a la vida adulta dels joves europeus. 
Al llarg de les últimes dècades, els marcadors tradicionals d’aquest pas 
han perdut una part de la seva funció normativa. les transicions s’han 
individualitzat i diversificat, i avui les biografies són cada vegada més fle-
xibles (lópez Blasco i du Bois-reymond, 2003; pais, 2007). la desritua-
lització progressiva dels processos de transició es reflecteix en itineraris 
oberts que els mateixos joves negocien i defineixen en les seves trajectòries 
vitals, i això els enfronta a noves situacions d’incertesa, precarietat i risc 
(leccardi i ruspini, 2006). l’autonomia personal dels joves ja no s’identi-
fica només amb el fet de marxar de la llar familiar, la independència resi-
dencial i la formació d’una família pròpia, sinó, a més a més, amb factors 
com ara el consum, l’ús de les noves tecnologies, l’inici de les relacions 
sexuals i, sobretot, amb la independència econòmica. malgrat això, en les 
comparacions internacionals, el factor esmentat de la sortida o l’abando-
nament de la llar continua sent un marcador fonamental en els processos 
de transició a la vida adulta.

Així mateix, el cicle formatiu ja no es pot considerar com una etapa prèvia 
a la integració en el mercat de treball, sinó com un procés continuat i pro-
longat, amb interrupcions i retorns intermitents. les trajectòries laborals 
són cada vegada més fluctuants, amb itineraris discontinus i dependents 
del context econòmic, amb proliferació de formes inestables d’inserció la-
boral i noves fórmules de promoció i de reconversió professional.
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Aquest capítol analitza, des d’una perspectiva comparada basada en les 
dades procedents de l’european Social Survey del 2006 (eSS), les repre-
sentacions normatives(1) dels esdeveniments que defineixen l’entrada en la 
vida adulta. Tot seguit identifiquem les actituds davant els esdeveniments 
que tradicionalment han definit les pautes d’emancipació i el valor i la 
representació simbòlica que els joves hi atorguen. més endavant, abordem 
els estils de vida residencial i familiar dels joves i les seves transicions for-
matives i laborals a partir de les dades europees més actualitzades referi-
des a l’european labour Survey (elS) del 2010. 

   2.1.   Perfils actitudinals de les transicions a la vida adulta: una anàlisi 
tipològica

en la tipificació dels perfils actitudinals dels joves respecte als esdeveni-
ments que defineixen les transicions a la vida adulta, hem fet servir la ti-
pologia dels règims transicionals que definíem al capítol primer. l’anàlisi 
comparada que fem pren com a punt de partida l’estudi dut a terme per 
pais i Ferreira (2010) mitjançant la tècnica anomenada two step cluster,(2) 

aplicada a les respostes donades pels individus entrevistats dels diversos 
països europeus que participen a l’european Social Survey. Aquesta tècni-
ca quantifica la importància dels principals marcadors del procés d’eman-
cipació a partir de les respostes dels joves. d’aquesta anàlisi han sorgit 
quatre perfils actitudinals davant les transicions a la vida adulta, mesurats 
mitjançant indicadors com ara l’edat d’abandonament de la llar familiar, 
l’edat en què comencen a treballar, es casen o cohabiten i tenen fills.  
malgrat el valor informatiu que afegeixen aquests perfils, cal assenyalar 
les limitacions d’aquest tipus de classificació per reflectir l’heterogeneïtat 
existent en cada país. 

el gràfic 2.1 selecciona cinc països per analitzar de manera comparada les 
tendències actitudinals respecte als clústers definits prèviament. Cada 
clúster (grups de respostes) aplega els patrons normatius dels entrevistats 

(1)   en aquest estudi hem establert el concepte de norma com una convenció moral de conducta socialment 
aprovada i valorada.
(2)   Consisteix en una tècnica estadística avançada que agrupa les respostes dels individus dels diferents paï-
sos en grups definits prèviament a partir d’una sèrie de variables. en definitiva, es tracta d’establir tipologies 
comparades segons les respostes donades pels entrevistats i recollides en l’european Social Survey del 2007.
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en cadascun dels cinc països seleccionats. el clúster anomenat desestan-
darditzat es caracteritza per agrupar actituds poc convencionals en relació 
amb els marcadors tradicionals de transició a la vida adulta. en aquest 
grup, el valor simbòlic i normatiu d’aquests marcadors tendeix a ser miti-
gat i en part substituït per altres d’ordre biogràfic ancorats en la pròpia 
història de cada individu (lópez Blasco i du Bois-reymond, 2003). 
l’exemple d’aquest clúster és Suècia, un país en què observem un elevat 
percentatge d’actituds desestandarditzades.

el segon clúster aplega els perfils dels individus amb una actitud indivi-
dualista. Aquests joves destaquen i posen en valor sobretot els esdeveni-
ments que apunten a l’autonomia personal. Així, doncs, valoren més tenir 
una feina a temps complet com a element fonamental per considerar-se 
independents que no pas altres marcadors propis de les transicions, com 
ara el fet de marxar de la llar familiar.

el tercer clúster aglutina les actituds fonamentalment familistes. Aquests 
joves atorguen un elevat valor simbòlic als marcadors relatius a la relació 
de parella i a la formació d’una família. els marcadors relatius a la inte-
gració laboral es valoren positivament en la mesura que afavoreixen  
la conciliació entre l’esfera familiar i la laboral, més que l’emancipació  
individual.

el quart i darrer clúster inclou els joves que tenen unes actituds estandar-
ditzades davant l’entrada a la vida adulta. Aquest grup entén els marca-
dors tradicionals com una sèrie d’etapes seqüencials i lineals.

en el gràfic 2.1 observem una distribució diferenciada –i en alguns casos 
contradictòria– dels perfils entre els països seleccionats. per exemple, es-
panya i els països Baixos presenten un alt percentatge d’actituds deses-
tandarditzades, fins i tot per davant de Suècia. el cas d’espanya destaca 
també pel fet que té un elevat percentatge d’actituds estandarditzades 
(25%), la qual cosa en principi resulta contradictòria, ja que els joves es 
debaten entre el passat familista de les seves famílies i el present més des-
estandarditzat en què viuen. les actituds individualistes són majoritàries a 
Suècia i, en menor mesura, a Bèlgica i França. destaquen els casos de 
França i Alemanya, que presenten un percentatge elevat d’actituds estan-
darditzades.
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GràfIc 2.1

Patrons normatius de transició a la vida adulta en diversos països 
europeus (percentatges)
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font: european social survey, 2007 (dins pais i ferreira, 2010).

Aquest quadre resum ens permet d’identificar un marc general tipològic 
dels marcadors de transició a la vida adulta a partir de les representacions 
normatives i simbòliques dels joves. encara que a europa no hi hagi un 
consens normatiu i simbòlic sobre els diferents esdeveniments que definei-
xen les transicions a la vida adulta, s’observa una certa tendència a la  
des estandardització de les actituds. Com veurem al capítol 3, en el cas 
d’espanya aquests patrons no es corresponen amb els comportaments  
observats. 

Al nostre país, els perfils actitudinals dibuixats d’acord amb la tipologia 
presentada indiquen una certa polarització entre l’estandardització, re-
presentada pel valor positiu atorgat als processos lineals d’entrada a la 
vida adulta, i el perfil relativament desestandarditzat, senyal inequívoc 
d’una expectativa vital de possible canvi en el futur. un cop esmentada 
aquesta ambivalència, cal una anàlisi més detallada de la representació 
normativa i simbòlica d’aquests marcadors transicionals, tot parant aten-
ció a les diferències per sexe.
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  2.2.   Valoració social dels marcadors transicionals d’entrada  
a la vida adulta

en un context de canvi en què les noves generacions d’espanyols són cada 
vegada menys dependents dels valors tradicionals, es dóna la paradoxa 
que tant la parella com la família –com també la prolongada permanència 
dels fills a casa els pares– esdevenen factors fonamentals per comprendre 
per què els nostres joves tenen una representació simbòlica de les transi-
cions. És per això que ens interessa aprofundir en les actituds del jovent 
davant l’edat d’entrada a la vida adulta, la formació de la parella, la famí-
lia i la feina, entre altres elements clau per entendre els seus comporta-
ments respecte a les altres transicions cap a la vida adulta.

la taula 2.2 mostra les edats mitjanes considerades pels joves entre 16 i 35 
anys per «esdevenir adults», segons el país i el sexe.(3) els homes consideren 
que l’edat mitjana d’entrada a la vida adulta oscil·la entre els 20,0 anys de 
Suècia i els 18,8 del regne unit. les dones donen un valor relativament 
més elevat en tots els països de la mostra. per exemple, a espanya els ho-
mes pensen que l’edat ideal per esdevenir adult és de 20,1 anys, mentre que 
per a les dones s’hi arriba als 21,4 anys. Aquestes dades suggereixen una 
representació normativa semblant a la que tenen els joves francesos, i ex-
pressen uns valors una mica més  tardans per comparació als del regne 
unit. les diferències, però, no són especialment rellevants amb països 
com ara dinamarca, Suècia o Finlàndia, on tradicionalment els joves 
marxen abans de casa els pares. de la lectura d’aquestes dades podem 
concloure que les diferències entre espanya i la resta dels països europeus 
són mínimes respecte a la valoració de l’edat per abandonar la llar fami-
liar, tot i que observem una gran diversitat en els intervals entre l’edat real 
i l’edat considerada adient, i aquest interval és especialment gran en el cas 
espanyol (taula 2.1). 

Segons aquestes dades, a europa observem una certa convergència entorn 
de les pautes normatives d’entrada a la vida adulta. una reflexió sobre 
aquest fet ens porta a concloure que si aquestes valoracions i representa-
cions no es corresponen amb l’edat mitjana real en què els joves espanyols 

(3) la pregunta original és la següent: «A quina edat, aproximadament, diria vostè que els adolescents/nens 
passen a ser adults?»
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marxen de la llar familiar és fonamentalment per dos motius: el primer, 
que els joves no associen l’edat de convertir-se en adults amb l’edat d’aban-
donar la llar familiar, i el segon –que es deriva del primer–, que consideren 
que es pot assolir l’autonomia personal sense deixar de pertànyer al grup 
familiar. d’aquesta manera, la pertinença al grup família esdevé un indi-
cador de la identitat juvenil al nostre país (Van de Velde, 2008). A tot 
plegat caldria afegir-hi el component psicològic de maduració personal, 
però sobre això no hi ha dades disponibles.

en relació amb la variable sexe, no s’aprecien diferències substantives en-
tre països. en general les dones situen l’edat adient d’entrada a la vida 
adulta una mica més enllà que els homes. Si contrastem aquestes percep-
cions de tots dos sexes amb les edats reals en què marxen de casa, hi ob-
servem que les dones se’n van realment de la llar abans que els homes. 
Aquestes diferències sobre l’edat considerada ideal d’entrada a la vida 
adulta i l’edat real d’abandonament de la llar faciliten la comprensió de la 
gran diversitat amb què ens trobem en estudiar les valoracions dels joves 
respecte a la feina, la família i la vida en parella des d’una perspectiva de 
gènere (moreno mínguez i gentile, 2011). malgrat que aquestes represen-
tacions contradiuen els fets, són legitimades i acceptades socialment i ens 

tauLa 2.1

Edat real d’emancipació i edat que es considera ideal  
per esdevenir adult 

edat IdeaL per  
Marxar de casa (1)

edat reaL en què  
Marxen de casa (2)

alemanya 21,4 24,5

dinamarca 19,0 *

espanya 21,7 28,8

finlàndia 20,0 22,5

frança 20,8 23,6

portugal 21,6 29,0

regne unit 20,4 24,1

suècia 19,9 *

notes: 1. Les dades s’han obtingut de l’european social survey i corresponen al 2006.  
2. Les dades s’han obtingut de l’eurostat 2010 i corresponen al 2007.  
*no hi ha dades disponibles.
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remeten a la possible incidència dels rols de gènere sobre les pautes 
d’emancipació d’homes i dones.

tauLa 2.2

Edat mitjana considerada ideal per esdevenir adult entre els joves  
de menys de 35 anys, per sexe i país

edat per esdevenIr aduLt

HoMes dones totaL

alemanya 19,5 20,6 20,0
desv.  0,3 desv.  3,8 desv.  3,5

dinamarca 19,9 21,6 20,7
desv.  2,9 desv.  3,5 desv.  3,3

espanya 20,1 21,4 20,7
desv.  3,8 desv.  0,4 desv.  0,4

frança 20,2 22,0 21,1
desv.  2,9 desv.  4,3 desv.  3,8

portugal 19,9 20,8 20,4
desv.  3,3 desv.  3,9 desv.  3,7

regne unit 18,8 19,0 18,9
desv.  2,6 desv.  3,2 desv.  2,9

suècia 20,0 20,6 20,3
desv.  3,2 desv.  4,7 desv.  0,4

Total 19,7 20,7 20,2
desv.  3,2 desv.  0,4 desv.  3,6

font: càlculs i elaboració pròpia a partir de les dades de l’european social survey, 2006.

pel que fa a la valoració de l’edat per formar una parella i tenir fills, no 
s’aprecien diferències substantives per sexe entre els joves de menys de 35 
anys, ni tampoc entre països. en el cas espanyol, l’edat considerada ideal 
per viure en parella és de 24,2 anys, i per casar-se de 26,7: aquesta és l’edat 
més elevada de tots els entrevistats als països que participen en l’eSS, tot i 
que les diferències entre països no superen l’interval de tres anys (taula 2.4). 

Si ens ajustem a la interpretació de les dades que ofereix eurostat sobre 
l’edat d’accés al matrimoni (taula 2.3), podem observar-hi que les actituds 
difereixen del comportament real a tots els països, però especialment a 
espanya, on el 2009 l’edat d’entrada al matrimoni era de 30,2 anys per a 
les dones i 32,4 per als homes. pel que fa a la mitjana d’aquest indicador 
respecte als països considerats, l’espanyola és la quarta més elevada des-
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prés de França. en tots els països observats, l’edat real en què els joves es 
casen és més elevada que les actituds que es tenen respecte a la formació 
de la parella (taules 2.3 i 2.4). Aquesta dada indica que els joves europeus 
es troben sotmesos a certs determinismes estructurals, com ara les difi-
cultats econòmiques i laborals, que limiten les seves possibilitats de satis-
fer les expectatives de formar una parella estable.

tauLa 2.3

Edat d’accés al matrimoni per sexe, 2009

totaL HoMes dones

alemanya 30,9 32,4 29,5

dinamarca 32,7 33,8 31,5

espanya 31,3 32,4 30,2

frança 31,0 32,1 30,0

Itàlia 31,2 32,6 29,9

portugal 28,4 29,2 27,6

regne unit 31,0 32,2 29,9

suècia 33,4 34,9 32,0

font: elaboració pròpia a partir d’eurostat (2010) i els instituts estadístics de cada país.

encara que no s’aprecien diferències significatives entre els països, sí que 
podem destacar un interval de sis anys (segons el país) de diferència en-
tre l’edat considerada ideal per esdevenir adult i l’edat considerada ideal 
per formar una parella i casar-se (taules 2.2 i 2.4). Al capítol següent 
constatarem en quina mesura aquestes actituds coincideixen o es distan-
cien dels comportaments observats davant els marcadors transicionals.

l’edat ideal per tenir el primer fill és relativament elevada a tots els paï-
sos (taula 2.5), i especialment a espanya, on se situa en els 28,3 anys, la 
més elevada d’europa, amb un interval de 2-3 anys més per comparació 
a les mitjanes dels altres països considerats. Aquestes dades ens perme-
ten apuntar que potser l’efecte de la tardana emancipació dels joves es-
panyols està endarrerint també la formació de la parella i el naixement 
del primer fill, tal com han posat de manifest nombrosos estudis (Baizán, 
2006; Bernardi i requena, 2003; Cabré, 2007; CeS, 2002).
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tauLa 2.4

Mitjanes d’edat considerades ideals per formar parella i casar-se  
entre els joves de menys de 35 anys, per sexe i país

edat per casar-se edat per vIure en pareLLa

HoMes dones totaL HoMes dones totaL

alemanya 26,3 26,3 26,3 22,5 22,3 22,4
desv.  3,8 desv.  3,9 desv.  3,9 desv.  3,4 desv.  2,9 desv.  3,2

dinamarca 26,6 26,5 26,5 21,6 22,3 22,0
desv.  3,4 desv.  2,7 desv.  3 desv.  2,8 desv.  2,5 desv.  2,7

espanya 26,7 26,6 26,7 24,1 24,4 24,2
desv.  3,7 desv.  3,3 desv.  3,5 desv.  3,5 desv.  3,1 desv.  3,3

frança 25,5 25,8 25,6 21,7 22,4 22,1
desv.  3,5 desv.  3,6 desv.  3,5 desv.  2,7 desv.  2,6 desv.  2,7

portugal 24,9 24,8 24,8 23,7 24,0 23,8
desv.  3,8 desv.  3,5 desv.  3,7 desv.  3,4 desv.  3,7 desv.  3,6

regne unit 24,4 25,2 24,8 21,1 21,5 21,3
desv.  4 desv.  4,2 desv.  4,1 desv.  3,6 desv.  3,2 desv.  3,4

suècia 26,3 26,4 26,3 20,9 21,4 21,2
desv.  5,9 desv.  4 desv.  5,1 desv.  2,7 desv.  2,8 desv.  2,8

Total 25,7 25,9 25,8 22,3 22,6 22,4
desv.  3,9 desv.  3,7 desv.  3,8 desv.  3,4 desv.  3,1 desv.  3,2

font: càlculs i elaboració pròpia a partir de les dades de l’european social survey, 2006.

A més a més d’aquestes consideracions sobre els marcadors d’entrada a la 
vida adulta, les ciències socials s’han centrat també a estudiar el pas del 
sistema educatiu al mercat laboral. A espanya aquesta etapa està regulada 
institucionalment i condiciona la independència econòmica i, per tant, les 
transicions residencials dels joves. la rigidesa del sistema educatiu espa-
nyol ha dificultat i prolongat les transicions formatives i laborals dels joves 
(eurostat, 2009).

per fer-ne un mapa complet, aquestes dades es podrien completar amb 
l’edat d’accés a la primera feina. l’eSS ens ofereix aquestes dades com-
parades, que evidencien com l’ideal de les primeres experiències laborals 
dels joves europeus se situa entorn dels 19 anys. A espanya l’edat mitjana 
ideal per entrar al mercat laboral se situa als 18,8 anys, potser a causa de 
l’elevat índex d’abandonament escolar que caracteritza el nostre país els 
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darrers anys. en els sistemes educatius flexibles i menys rígids(4) a l’hora 
de definir els itineraris formatius (formació secundària/professional i uni-
versitària), com ara els d’Alemanya o portugal, l’edat ideal d’entrada al 
mercat laboral és menor, ja que la formació professional (vocational train-
ing) de qualitat genera una qualificació que s’ajusta a les demandes del 
sistema productiu i afavoreix la integració puntual i qualificada dels joves 
al mercat laboral. en el cas d’Alemanya, per exemple, la iniciativa institu-
cional hi té un paper rellevant, estimula les trajectòries escolars i formati-
ves relativament breus i inclou programes formatius per als joves més 
desfavorits i amb menys qualificació (Walther et al., 2009).

tauLa 2.5

Edat mitjana considerada ideal per ser pares entre els joves  
de menys de 35 anys, per sexe i país

edat per ser pares

HoMes dones totaL

alemanya 27,0 27,2 27,1
desv.  3,4 desv.  3,3 desv.  3,4

dinamarca 26,7 27,1 26,9
desv.  2,8 desv.  2,7 desv.  2,7

espanya 28,3 28,3 28,3
desv.  3,6 desv.  3,3 desv.  3,5

frança 26,1 26,6 26,4
desv.  3,2 desv.  3,1 desv.  3,2

portugal 25,9 26,1 26,0
desv.  3,5 desv.  3,4 desv.  3,5

regne unit 25,6 26,0 25,8
desv.  4,4 desv.  4,1 desv.  4,3

suècia 26,7 27,0 26,9
desv.  3,5 desv.  3,4 desv.  3,5

Total 26,7 27,0 26,8
desv.  3,7 desv.  3,5 desv.  3,6

font: càlculs i elaboració pròpia a partir de les dades de l’european social survey, 2006.

l’entrada al mercat laboral no es tradueix en una immediata independèn-
cia residencial. els casos d’Alemanya i portugal són els més significatius 

(4)  Considerem els sistemes educatius flexibles com els models on hi ha una diversificació d’itineraris  
formatius entre els quals els alumnes poden elegir, com és el cas d’Alemanya.
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en aquest sentit (taula 2.6), ja que en aquests països transcorre una mitja-
na de quatre anys des que obtenen la primera feina fins que s’independit-
zen (Ferreira i nunes, 2010). Al contrari, als països nòrdics les experiències 
d’entrada al mercat de treball i la independència residencial solen ser  
simultànies. Això és degut, sobretot, a l’existència d’un patró cultural in-
tergeneracional d’autonomia residencial en el qual els pares contribueixen 
econòmicament a la independència dels fills (Holdsworth i morgan, 2005) 
i a les generoses polítiques públiques –en forma de beques d’estudi i ajudes 
per a l’habitatge– destinades als joves estudiants i aturats per sustentar la 
seva emancipació. A espanya, l’entrada en el mercat de treball té lloc rela-
tivament aviat, però, tot i així, els joves encara no marxen de casa els pares 
fins a una mitjana de tres anys després de la primera experiència laboral 
(moreno mínguez, 2008a). 

tauLa 2.6

Edat mitjana d’entrada al mercat laboral i edat d’emancipació

edat prIMera feIna edat sortIda de casa IntervaL (anYs)

portugal 17,7 21,6 3,9

alemanya 17,9 21,4 3,5

àustria 18,2 20,8 2,6

dinamarca 18,2 19,0 0,8

finlàndia 18,3 20,0 1,7

regne unit 18,5 20,4 1,9

espanya 18,8 21,7 2,9

suècia 18,9 19,9 1,0

països Baixos 19,3 21,7 2,4

noruega 19,4 19,4 0,0

frança 19,8 20,8 1,0

Bèlgica 20,2 22,5 2,3

Irlanda 20,2 21,3 1,1

Total 19,0 21,1 2,1

nota: es pregunta als joves quina és l’edat que consideren adequada per abandonar la llar familiar i per integrar-se 
en el mercat laboral.
font: pais i ferreira (2010), european social survey 2006.
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els marcadors transicionals tenen un valor simbòlic d’entrada a la vida 
adulta que es correspon amb el context cultural, institucional i normatiu 
que hem descrit en apartats anteriors. Com a síntesi de tot plegat, la taula 
2.7 presenta una jerarquia dels valors que els joves europeus expressen per 
a transicions específiques: marxar de casa, situació laboral, formació de la 
parella i decisió de tenir fills. les respostes s’analitzen segons les diferèn-
cies per països i per sexe.

lògicament, l’autonomia residencial constitueix un marcador fonamental 
d’entrada a la vida adulta als països on els joves comencen abans el procés de 
transició (Finlàndia, noruega, països Baixos i dinamarca). en el cas d’es-
panya, l’autonomia residencial no és tan sols un marcador categòric i defini-
tiu d’entrada a la vida adulta, sinó que també conté un aspecte simbòlic 
que expressa l’anhel dels joves d’aconseguir la independència després 
d’haver assolit l’estabilitat econòmica i laboral necessària per poder inde-
penditzar-se.

la independència residencial dels joves espanyols és supeditada a l’estabi-
litat laboral i econòmica, mentre que els seus coetanis europeus no condi-
cionen tant la sortida de la llar familiar a aquests elements. Això es pot 
explicar perquè al nostre país hi ha una preferència cultural i social que 
associa la formació de la família amb l’estabilitat econòmica, sobretot a 
causa de la manca d’ajudes institucionals. Així, la protecció de la família i 
el sentiment de pertinença al grup alleugen, en certa manera, el sentiment 
de frustració davant les dificultats laborals i econòmiques que impedeixen 
la formació de la parella i la família.

A més de l’autonomia residencial, però, el fet de tenir feina és un marcador 
prioritari d’entrada a la vida adulta en països com Àustria, Bèlgica, dina-
marca, espanya, França, el regne unit, irlanda i Suècia. en tots ells l’es-
tabilitat laboral és el pas previ per a la formació de la parella i la família, ja 
que el treball és la via de la independència econòmica que donarà lloc a 
l’emancipació i a la formació de la família. Aquesta seqüència de compor-
taments –basada en la importància que se’ls atribueix– té un paper fona-
mental per entendre la jerarquia de valors dins l’estat del benestar, ja que 
en els països on la intervenció pública afavoreix la independència residen-
cial, els joves valoren el fet de marxar de casa. no obstant això, allà on les 
administracions públiques tenen un protagonisme menor i més residual en 
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el suport econòmic als joves, la feina i l’estabilitat econòmica són valorades 
com a requisits previs i necessaris per poder accedir a un habitatge propi 
(Chambaz, 2001; Cicchelli i martin, 2004; moreno mínguez, 2012). 

en aquest escenari trobem algun cas excepcional com és ara portugal 
(taula 2.7), on els joves valoren en primer lloc el fet de ser pares, després 
tenir feina, després formar una parella i, en darrer lloc, la independència 
residencial. Ferreira i nunes (2010) han interpretat aquest fet com el resul-
tat d’una pauta clarament familista, en la qual es vincula l’entrada a la 
vida adulta amb la formació de la pròpia família a l’hora d’identificar 
l’element clau per ser adult.

en alguns països (Alemanya, Bèlgica, espanya, dinamarca i el regne unit) 
els joves atribueixen més importància al fet de ser pares que no pas a tenir 
parella, la qual cosa pot indicar una nova tendència pel que fa a l’acceptació 
dels compromisos familiars. Això implica una devaluació de la parella esta-
ble com l’única fórmula per ser pares, alhora que es valoren millor les res-
ponsabilitats parentals com a marcadors fonamentals per ser adults.

A espanya, el fet que els joves triguin més a marxar de casa fa que la pa-
rella no es valori per davant dels fills. el que realment constitueix un mar-
cador d’entrada a la vida adulta dels joves espanyols és tenir feina. pel que 
fa a la paternitat, destaquem el cas d’Alemanya, on els homes donen més 
importància que les dones a la parella per davant dels fills com a marcador 
d’entrada a la vida adulta. en canvi, en el cas de portugal, és més alt el 
nombre de joves homes que atorguen més importància a la feina que a 
tenir parella, mentre que les dones creuen que per esdevenir adult és més 
important tenir parella que no pas feina.

Aquestes dades comparades posen de manifest les diferències existents en 
l’àmbit institucional d’ajudes als joves. de fet, i com constatem més enda-
vant al capítol 5, les polítiques de joventut destinades als joves en forma 
d’ajudes econòmiques com a percentatge de la despesa social (beques, aju-
des a l’emancipació, a l’habitatge, etc.) són més elevades en països com ara 
Suècia o Alemanya que no pas a espanya (veure taula 5.7, pàgina 151). 
pel que fa al paper de la família, els estudis comparats que s’han fet sobre 
això han evidenciat que en els països del nord d’europa les ajudes econò-
miques familiars es destinen a afavorir la independència residencial dels 
joves, mentre que als del sud les transferències econòmiques tenen lloc 
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dins la llar familiar, de manera que contribueixen a retardar l’emancipació 
(iacovou, 2010). en definitiva, les dades presentades aquí constaten que la 
vulnerabilitat econòmica i laboral dels joves emancipats és molt més alta a 
espanya que en altres països com Suècia o Alemanya.

tauLa 2.7

Jerarquia de la importància atribuïda als indicadors d’entrada  
a l’edat adulta per països (mitjanes ponderades)

prIMera prIorItat seGona prIorItat tercera prIorItat quarta prIorItat

Alemanya tenir feina (2,87) marxar de casa (2,87) ser pares (2,69) tenir parella (2,59)

Dinamarca marxar de casa (3,59) tenir feina (2,95) ser pares (2,68) tenir parella (2,38)

Espanya tenir feina (2,52) marxar de casa (2,36) ser pares (2,20) tenir parella (2,03)

França tenir feina (3,50) ser pares (2,95) marxar de casa (2,92) tenir parella (2,61)

Portugal ser pares (3,41) tenir feina (3,22) tenir parella (3,16) marxar de casa (2,84)

Regne Unit tenir feina (3,19) marxar de casa (2,70) ser pares (2,19) tenir parella (2,19)

Suècia marxar de casa (2,91) tenir feina (2,34) tenir parella (1,71) ser pares (1,66)

Total tenir feina (3,01) marxar de casa (2,79) ser pares (2,49) tenir parella (2,37)

escala de gens important, poc important, indiferent, important, molt important.

nota: s’han utilitzat les puntuacions mitjanes ponderades per cada país i grup.
font: càlculs i elaboració pròpia a partir de les dades de l’european social survey, 2006.

en conclusió, observem que la joventut cada vegada es prolonga més, per-
què és més difícil aconseguir l’estabilitat laboral, econòmica i familiar, i els 
processos de transició a la vida adulta estan caracteritzats per la diversitat. 
es tracta d’un trànsit a la vida adulta diferit, en què el període juvenil es 
defineix com una llarga etapa exploratòria per assolir l’autonomia de ma-
neres diferents. A espanya aquest model prolongat propicia que els joves 
siguin dependents econòmicament i residencialment de les seves famílies, 
però independents pel que fa a estils de vida, fenomen que ha estat deno-
minat semidependència (adquisició de la independència dins el marc de 
dependència familiar) (moreno mínguez, 2008).

el context institucional en el qual es produeixen aquestes transicions bé 
podria explicar aquestes tendències, ja que a espanya l’estat del benestar 
ha delegat en les famílies la responsabilitat de mantenir els joves. S’ha afa-
vorit així un model cultural d’ajuda mútua entre generacions dins la famí-
lia que contribueix a retenir els joves a la llar familiar mentre es formen o 
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cerquen una feina adequada a la seva formació. no obstant això, al nostre 
país s’ha mirat de desenvolupar una política d’ajuda a l’emancipació, amb 
la creació l’any 2007 de la renda bàsica d’emancipació, actualment elimi-
nada. en tot cas es tractava d’una ajuda exigua de caràcter més simbòlic 
que no pas real, l’eficàcia de la qual ha estat molt limitada. Finalment, a 
aquest panorama caldria afegir la situació de vulnerabilitat econòmica i 
laboral que contribueix igualment que cada vegada es prolonguin més la 
formació de la família i la incorporació al mercat laboral.

 2.3. Estils i formes de vida dels joves europeus

la manera en què els joves europeus i espanyols viuen l’autonomia o la 
independència varia considerablement entre els països, malgrat que hi ha 
paral·lelismes entre les pautes residencials i els estils de vida. de fet, hi  
ha una certa convergència a escala europea en relació amb la tardança a 
l’hora d’adquirir l’autonomia (Billari i liefbroer, 2010). les recerques que 
s’han fet han posat de manifest les diferències existents entre països, tant 
pel que fa a l’edat en què els joves marxen de casa com als estils de vida 
que adopten un cop s’han emancipat, segons els seus recursos familiars i 
individuals (iacovou, 2010), l’edat, el gènere, la procedència, la situació 
laboral i econòmica (eurostat, 2009; Stone et al., 2010), el suport donat 
pels estats del benestar (moreno mínguez, 2012), els vincles i llaços fami-
liars (reher, 1998; Holdsworth i morgan, 2005; Alesina i giuliano, 2010).

A espanya s’ha centrat l’atenció en la manera com els condicionants eco-
nòmics, laborals, formatius i culturals incideixen en els estils de vida dels 
joves. els informes elaborats per l’institut de la Joventut i per la Funda-
ción Santa maría han retratat la situació dels joves al nostre país. en tots 
dos casos se subratlla que les pautes residencials dels nostres joves, com 
també els estils de vida, estan associats a un component cultural de tipus 
familiar més que no pas a factors estrictament econòmics. els joves espa-
nyols, juntament amb els italians, són més propensos a viure bona part  
de la joventut en família (tant en la d’origen com a través de la formació de la 
família pròpia) perquè concedeixen més importància a la seguretat de la llar 
que a la independència, ja que no es poden independitzar encara que ho 
vulguin (manacorda i moretti, 2006). Segons les dades del gràfic 2.2, els 



eLs processos de transIcIó a La vIda aduLta en perspectIva coMparada europea 55

joves espanyols entre 15 i 29 anys no concedeixen gaire importància a la 
independència per comparació als joves suecs, alemanys i finlandesos de la 
mateixa edat. A espanya i itàlia aquesta dada es correspon amb un elevat 
percentatge de joves que viuen a casa els pares.

GràfIc 2.2

El valor de la independència. Joves que viuen amb els pares

IMPORTÀNCIA DE LA INDEPENDÈNCIA JUVENIL (% JOVES, TOTS DOS SEXES)

JOVES QUE VIUEN AMB ELS PARES, DE 15 A 29 ANYS (%)
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de World values survey, 2005. official data file, 2009, dins Moreno 
Mínguez (2012).

els estils de vida dels joves espanyols i europeus en general estan marcats 
pel tipus de llar que formen. per aprofundir en aquesta qüestió, hem utilit-
zat les dades de l’european union Statistics on income and living Condi-
tions (eu-SilC), que indica el percentatge de joves que viuen en llars pri-
vades, tot i que no considera els joves que viuen en residències d’estudiants, 
pisos compartits i altres llocs d’ús públic, una dada que podria fer variar les 
interpretacions a aquest respecte. l’indicador referenciat en aquesta taula 
és l’estàndard utilitzat per eurostat per mesurar el moment en què es pro-
dueix la sortida de la llar familiar i les formes residencials dels joves, tot i 
que aquest indicador de caràcter transversal no permet conèixer els fluxos 
de sortida i entrada en la situació residencial dels joves (eurostat, 2009). 
També cal subratllar les possibles limitacions d’aquesta mesura, ja que no 
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contempla els efectes de l’estructura per edats. les dades que recull la taula 
2.8 posen de manifest importants diferències per països i sexes.

tauLa 2.8

Edat en què el 50% dels entrevistats viuen en diverses  
configuracions familiars, per països i sexe

eMancIpats deLs pares en pareLLa aMB un fILL

països HoMes dones HoMes dones HoMes dones

suècia 20,9 20,3 27,3 23,9 31,8 29,1

països Baixos 24,1 24,1 28,0 25,4 33,1 30,8

frança 23,5 22,1 26,8 24,6 32,0 28,4

alemanya 25,0 22,3 27,5 25,5 34,2 30,9

Itàlia 30,1 28,0 33,1 29,4 36,5 32,0

Espanya 28,5 27,0 31,1 27,9 35,5 32,0

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’european Labour survey, 2009.

Suècia, França, els països Baixos i Alemanya són els països en què els jo-
ves marxen de casa més aviat, mentre que a espanya i itàlia es registren les 
edats mitjanes més tardanes, fins i tot entre les dones, malgrat que abando-
nen la llar familiar abans que els homes. de fet, a Suècia, el 50% de les 
dones han deixat la llar familiar als 20 anys, mentre que a espanya i itàlia 
no ho fan fins als 27 o 28 anys. Aquestes dades encaixen amb la cultura 
familiar de semidependència que caracteritza els països del sud d’europa 
enfront de la cultura de la independència o autonomia dels països del 
nord. les dues darreres columnes de la taula 2.8 es refereixen a l’edat en 
què la meitat dels joves viu en parella i almenys amb un fill. Aquestes pau-
tes de formació de la família coincideixen amb les pautes d’abandonament 
de la llar familiar als països seleccionats.

la formació de la parella i la família es produeix relativament d’hora a Su-
ècia (27 anys per als homes i 24 per a les dones), mentre que a espanya és de 
31 anys per als homes i 28 per a les dones. A Suècia, els països Baixos, Fran-
ça i Alemanya les mitjanes d’edat de formació de la parella i la família dife-
reixen en un rang de set o vuit anys per als homes i de tres o quatre per a les 
dones respecte a l’edat mitjana d’abandonament de la llar familiar, mentre 
que als països del sud d’europa aquestes edats són més properes.
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Quant a l’edat mitjana de viure en parella amb un fill, les diferències són 
menys destacades que a la resta dels indicadors. A Suècia el 50% dels ho-
mes als 32 anys viuen en parella amb fills, amb una diferència de gairebé 
tres anys menys per a les dones. en el cas d’espanya i itàlia, aquesta edat 
mitjana és superior, entorn dels 35 anys en el cas dels homes i amb una 
diferència de tres anys en les dones. per tant, les parelles joves als països 
del sud d’europa endarrereixen la sortida de la llar familiar i també el 
naixement del primer fill. les diferències d’edat entre la formació de la 
parella i el naixement dels fills oscil·len entorn de quatre anys per a les 
dones a espanya i cinc anys en el cas de les dones sueques, per la qual cosa 
les diferències entre tots dos països tenen a veure fonamentalment amb 
l’edat en què els joves marxen de casa.

tauLa 2.9

Percentatge de joves entre 18 i 28 anys que viuen sols a diversos 
països europeus, per sexe

països HoMes dones

suècia 33,1 23,4

països Baixos 16,5 19,5

frança 17,0 14,9

alemanya 9,4 17,0

Itàlia 3,9 4,2

Espanya 3,5 1,6

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’european Labour survey, 2009.

Aquestes dades evidencien que a espanya i itàlia la formació de la parella 
es produeix quasi de manera immediata després que els joves han marxat 
de la llar familiar, mentre que a la resta dels països considerats els joves 
dediquen un temps de l’etapa transicional a l’experimentació, com ara 
viure en llars unipersonals. les diferències a aquest respecte són substan-
tives entre països, tal com podem observar en la taula 2.9. Així, per exem-
ple, el 33,1% dels homes joves i els 23,4% de les dones joves a Suècia viuen 
en llars unipersonals, mentre que a espanya aquest percentatge és del 
3,5% per als homes i l’1,6% per a les dones. Suècia és el país amb el percen-
tatge més alt de dones i homes joves que viuen en llars unipersonals.
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enfront dels habitatges unipersonals, sorgeix la fórmula de la cohabitació 
com a substitut del matrimoni. un comportament entorn del qual també 
sorgeixen diferències substantives entre el nord i el sud d’europa (Kier-
nan, 1999). l’evolució de les dades històriques posa de manifest que la 
relació de parella no institucionalitzada o cohabitació és més comuna als 
països del nord d’europa que no pas als del sud. Als primers, la vida en 
parella sense fills ha esdevingut la norma en les relacions de parella entre 
els joves. la taula 2.10 recull el percentatge de joves –homes i dones– que 
es defineixen com a parelles de fet per grups d’edat i segons si tenen fills o 
no. Cal remarcar que aquest darrer no és un bon indicador de les parelles 
joves amb fills, ja que tots aquells que hagin trencat la relació i hagin tor-
nat a casa els pares no s’hi comptabilitzen. les dades mostren aspectes 
diversos. en primer lloc, ens permeten d’identificar les pautes diferencials 
quant a les relacions de parella i la sensible desinstitucionalització del ma-
trimoni a europa. en segon lloc, un cop més, destaquen les grans diferèn-
cies entre els països del nord i el sud d’europa: a Suècia el 91% dels joves 
amb parella cohabita sense fills als 20 anys, mentre que a espanya aquest 
percentatge és del 52%. en tercer lloc, com més grans siguin, més baix és 
el nombre de joves cohabitants amb i sense fills a tots els països. Això in-
dica que un percentatge destacat de parelles cohabitants finalitzen en ma-
trimoni o es desfan amb l’edat. en quart lloc, als països del sud d’europa 
és relativament reduït el percentatge de joves cohabitants amb fills, ja que 

tauLa 2.10

Percentatge de parelles de fet (cohabitants) a diversos països 
europeus segons l’edat i els fills del total d’unions

vInt anYs trenta anYs

països sense fILLs aMB fILLs sense fILLs aMB fILLs

suècia 91,1 68,5 81,5 44,0

països Baixos 85,5 34,2 59,5 24,3

frança 78,8 46,8 61,5 30,5

alemanya 64,4 18,6 41,1 7,3

Itàlia 22,4 16,8 23,1 7,2

Espanya 51,7 29,6 27,4 9,2

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’european Labour survey, 2009.
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la majoria romanen a la llar familiar. A espanya aquesta característica 
demogràfica ha estat constatada en nombrosos estudis i remet a la impor-
tància de la institució del matrimoni com a factor fundacional de la famí-
lia, fins i tot entre els joves (miret, 2010). A les dades de la taula 2.10 ob-
servem semblances entre espanya i itàlia i entre Suècia i els països Baixos, 
tot i que aquests dos darrers països pertanyen a contextos institucionals 
diferents. per als primers, la cohabitació és un comportament ben poc es-
tès, i no hi ha diferències significatives entre els grups d’edat. dins el grup 
dels que tenen 20 anys, però, és on trobem les diferències, ja que el percen-
tatge de joves cohabitants sense fills és més alt a espanya (51%) que no a 
itàlia (22%). d’això podem deduir que a espanya els joves que maenor 
mesura i opten probablement per la vida en solitari. en el grup d’edat dels 
trenta, les divergències entre tots dos països són menors. en el cas de Suè-
cia i els països Baixos, les diferències es troben en les parelles cohabitants 
amb fills i sense en el grup d’edat dels vint anys. en aquest grup d’edat, el 
68,5% de les parelles sueques amb fills estan cohabitant, per comparació a 
tan sols el 34,2% als països Baixos.

GràfIc 2.3

Percentatge de parelles de fet (cohabitants) a Espanya i Suècia  
segons l’edat i els fills del total d’unions
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’european Labour survey, 2009.
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el gràfic 2.3 ens permet constatar les diferències significatives que hi ha entre 
espanya i Suècia quant a la cohabitació, tant per l’edat com pel que fa als 
fills. Aquestes diferències són l’expressió de les diverses pautes normatives 
que regeixen a cada país respecte a la formació de la parella entre els joves. 
en tot cas, les dades apunten que a espanya aquesta relació de parella coha-
bitant es comença a generalitzar entre les parelles més joves sense fills, mentre 
que a Suècia es tracta d’un comportament estès sense que s’hi apreciïn gaires 
diferències per edat i fills.

 2.4. Les transicions formatives i laborals dels joves europeus

la transició del sistema educatiu al mercat laboral és un dels moments 
crucials de la vida d’un jove. generalment es tracta d’una etapa complica-
da que comprèn diverses opcions, entre les quals cada jove ha de decidir i 
triar. implica prendre decisions importants, com ara continuar estudiant 
o abandonar el sistema educatiu, formar-se en educació superior o bé en 
formació professional, per quina mena de feina optar, com respondre a les 
oportunitats i als vincles de cada nínxol d’ocupació en el mercat. les deci-
sions que els joves prenen en aquest període més o menys prolongat de la 
vida són determinants per al seu futur laboral i professional, però també 
tenen un impacte important en altres facetes de les transicions com ara 
marxar de casa i formar una parella o una família.

les experiències formatives i laborals responen a decisions individuals, 
però també estan determinades per les oportunitats i limitacions que ofe-
reix el context en què viu el jove. A europa les transicions formatives i la-
borals han canviat dràsticament a conseqüència de la globalització, de la 
generalització de les noves tecnologies de la comunicació, l’increment dels 
fluxos migratoris, la participació creixent de la dona en el mercat laboral i 
els canvis produïts en l’estructura de l’ocupació (Blossfeld i mills, 2010). 
en el moment actual de crisi econòmica, l’estudi de les transicions forma-
tives i laborals dels joves adquireix una gran importància, ja que l’atur 
afecta especialment les generacions més joves. Tant les institucions euro-
pees com els diversos governs nacionals i locals miren de desenvolupar 
estratègies formatives i d’ocupació que donin resposta a les demandes dels 
joves i a l’empitjorament de la seva situació econòmica i laboral.
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els trets comuns d’aquestes transicions formatives i laborals a europa els 
últims deu anys han estat l’increment de la flexibilització del mercat labo-
ral, de la temporalitat en la feina, la precarització dels salaris dels joves i el 
desajust creixent entre la formació i l’ocupació. Aquesta darrera caracte-
rística ha estat especialment rellevant a espanya, on ha augmentat el per-
centatge d’adolescents que han abandonat el sistema educatiu sense tenir 
una titulació formativa bàsica. de tota manera, també hi ha hagut un in-
crement de l’atur entre els joves amb educació secundària i superior.

Cal remarcar així mateix les diferències entre països pel que fa a l’ocupació 
dels joves entre 25 i 29 anys, segons el nivell educatiu i el sexe (taula 2.11). 
espanya, juntament amb grècia i itàlia, té el percentatge més baix de joves 
ocupats, tant homes com dones. Com més alt és el nivell d’estudis, més alt és 
també el percentatge d’ocupats a tots els països de referència. A espanya 

tauLa 2.11

Percentatge d’ocupats entre 25 i 29 anys a diversos països europeus, 
segons nivell d’estudis i sexe respecte a la població activa d’aquest 
grup d’edat

PRimARiS SEcUnDARiS SUPERioRS ToTAl

HomES DonES HomES DonES HomES DonES HomES DonES

UE-15 67,0 45,1 78,7 68,5 81,7 79,6 76,9 68,3

Bèlgica 64,0 39,1 83,6 71,4 86,7 88,0 80,9 74,1

Dinamarca 68,6 50,7 78,1 75,8 81,2 80,0 76,7 72,9

Alemanya 65,1 42,1 78,3 73,8 89,1 84,7 78,7 72,4

irlanda 41,5 31,5 65,9 65,1 79,8 82,3 68,0 69,9

Grècia 80,6 38,0 74,8 57,5 71,8 71,7 75,7 60,1

Espanya 61,0 52,5 66,8 63,9 71,0 72,5 65,7 64,1

França 65,8 43,9 84,3 68,4 86,2 84,2 81,6 72,2

itàlia 68,1 37,4 70,2 55,5 54,4 54,0 66,9 50,8

luxemburg 86,2 69,4 86,0 75,3 89,6 79,0 87,3 75,9

Països Baixos 78,7 59,9 89,1 82,0 89,8 91,9 87,2 82,6

Àustria 67,7 47,7 85,6 80,7 89,5 82,2 84,2 76,7

Portugal 80,0 61,5 75,0 73,1 75,0 82,9 77,4 72,2

Finlàndia 66,6 43,9 79,7 67,9 85,7 79,5 79,6 70,7

Suècia 66,7 43,0 82,7 72,6 81,3 79,8 79,9 72,7

Regne Unit 68,7 40,1 85,1 68,9 89,4 86,3 83,7 71,6

font: elaboració pròpia a partir de dades d’eurostat, 2011.
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aquestes diferències són especialment rellevants en el col·lectiu femení, on la 
proporció de dones joves ocupades amb estudis primaris és del 52,5%, men-
tre que les joves ocupades amb estudis superiors representen el 72,5%. es 
tracta d’una pauta generalitzable a tots els països europeus considerats en la 
taula. Aquests resultats indiquen de manera indirecta que les dones que 
abandonen el sistema educatiu amb uns nivells educatius baixos és probable 
que optin per formar una família en lloc de treballar (davant la precària 
formació de què disposen per ser contractades), mentre que les dones amb 
estudis universitaris opten majoritàriament per incorporar-se al mercat la-
boral aprofitant les oportunitats que els brinda la formació en la qual han 
invertit durant anys. Aquestes evidències ja van ser observades per lópez 
Blasco (2008) al darrer Informe de Juventud dut a terme per l’injuve.

les dades que presenta el gràfic 2.4 també permeten constatar l’evolució 
de l’atur entre els joves amb estudis superiors des de l’any 2000. des del 
2008 l’atur dels joves entre 25 i 34 anys amb titulació superior ha augmen-
tat a tot europa, però especialment a espanya, alhora que ha augmentat 
l’atur en tots els nivells educatius, però especialment entre els qui tenen 

GràfIc 2.4

Evolució del percentatge d’aturats entre els joves de 25 a 29 anys 
segons el nivell d’estudis a Espanya
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’european Labour survey, 2011.
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només estudis primaris. les dades d’eurostat constaten que, en el cas es-
panyol, la destrucció d’ocupació més espectacular s’ha produït per a 
aquells joves amb estudis primaris que van abandonar els cicles escolars 
obligatoris. per exemple, tal com mostra l’evolució de les dades del gràfic 
2.4, en el grup d’edat de 25 a 29 anys amb estudis primaris l’atur a espa-
nya l’any 2000 era del 17%, mentre que el 2010 puja al 34%. l’evolució de 
l’atur ha estat semblant a la resta de grups d’edat. Això vol dir que l’atur 
ha afectat fonamentalment els joves sense qualificació, la qual cosa expli-
caria que molts estiguin tornant a l’educació formal.

GràfIc 2.5

Evolució del percentatge d’atur entre joves de 25 a 29 anys segons  
el nivell d’estudis i el sexe a Espanya
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en el cas de les dones amb estudis primaris, la tendència ha estat semblant 
a la dels homes, tot i que la incidència de l’atur ha estat menor que en el col-
lectiu masculí. les dones joves amb estudis superiors han resistit millor la 
crisi que no pas els homes amb el mateix nivell d’estudis. de fet, el percen-
tatge de dones aturades amb estudis superiors en el grup d’edat de 25 a 29 
anys ha passat de ser el 20% l’any 2000 al 18% el 2010. en el cas dels homes 
del mateix grup d’edat, en canvi, el percentatge d’aturats ha augmentat del 
14% al 19% (gràfic 2.5). en el grup de 30 a 34 anys l’impacte de l’atur ha 
estat menor sobretot entre les dones (gràfic 2.6). 

GràfIc 2.6

Evolució del percentatge d’atur entre joves de 30 a 34 anys segons  
el nivell d’estudis i sexe a Espanya
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l’atur dels joves amb estudis superiors ha afectat més el grup que té entre 
25 i 29 anys (taula 2.12), tot i que la incidència ha variat segons el país. 
espanya, itàlia i grècia són els països que el 2010 tenien un percentatge 
més alt de joves d’aquestes edats en situació d’atur, que afecta més els 
homes que no pas les dones, tot i que en el grup de 30 a 34 anys aquest 
desequilibri entre sexes s’inverteix i en aquests països l’atur és més alt 
entre les dones. Aquesta última dada es pot atribuir al fet que es troben 
en l’etapa de criar els fills i, davant d’una situació d’escasses ajudes públi-
ques per compatibilitzar família i treball, opten per abandonar el mercat 
laboral o alentir la recerca de feina, tal com han constatat nombrosos 
estudis.

tauLa 2.12

Percentatge d’aturats amb estudis superiors a diversos països 
europeus segons grups d’edat i sexe

15-64 AnyS 25-29 AnyS 30-34 AnyS

PAïSoS TOTAL HomES DonES TOTAL HomES DonES TOTAL

Unió Europea (15) 5,5 9,1 9,0 9,0 5,5 6,4 6,0

Bèlgica 4,5 6,1 6,3 6,2 4,3 4,0 4,1

Dinamarca 5,0 10,7 8,6 9,5 6,2 4,5 5,3

Alemanya 3,2 – 4,0 4,1 2,9 3,4 3,1

irlanda 7,6 11,4 8,2 9,5 8,0 5,3 6,6

Grècia 9,8 20,7 21,7 21,3 9,0 15,9 12,5

Espanya 11,3 18,4 17,8 18,0 10,6 12,3 11,5

França 5,6 8,1 7,4 7,7 4,7 5,2 4,9

itàlia 5,8 17,6 18,3 18,0 7,7 10,0 9,1

luxemburg 3,8 – – – – – –

Països Baixos 2,8 3,5 – 2,8 2,5 – 2,2

Àustria 2,4 – – – – – –

Portugal 7,2 14,4 10,5 11,9 – 8,4 7,2

Finlàndia 4,5 9,0 6,6 7,6 4,1 4,3 4,2

Suècia 4,5 8,2 7,2 7,6 4,4 4,4 4,4

Regne Unit 4,1 5,4 4,2 4,8 3,8 3,1 3,5

nota: el signe – indica que no hi ha dades disponibles. 
font: elaboració pròpia a partir de dades d’eurostat, 2011.
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Com a síntesi de tot el que hem argumentat fins ara podem comparar dos 
països que han tingut una evolució completament diferent davant l’atur ju-
venil: espanya i els països Baixos (taula 2.13).(5) els quadres recullen el per-
centatge d’aturats per nivell educatiu, sexe i grups d’edat per a tots dos paï-
sos. el primer que en destaca és que l’atur juvenil és elevat en tots els grups 
d’edat seleccionats a espanya per comparació als països Baixos. A espanya 
observem que com més alts són l’edat i el nivell d’estudis, més baix és l’atur, 
tot i que és molt elevat si el comparem amb el neerlandès. no s’hi aprecien 
diferències substantives entre homes i dones. Aquestes dades ens haurien de 
fer reflexionar sobre els factors del sistema productiu espanyol i de la política 
d’ocupació que han generat aquesta situació d’atur juvenil a espanya per 
comparació a la d’altres països com ara els països Baixos, on la crisi econò-
mica ha afectat en menor mesura la situació ocupacional de la població jove.

tauLa 2.13

Percentatge d’aturats segons grups d’edat, nivell d’estudis i sexe  
a Espanya i els Països Baixos, 2010

HomES DonES ToTal

20-24 25-29 30-34 20-24 25-29 30-34 20-24 25-29 30-34 

Espanya

Estudis primaris 44,2 33,8 28,7 44,0 33,6 31,8 44,1 33,8 29,8

E. secundaris 32,9 22,9 19,1 30,6 24,1 22,7 31,7 23,5 20,7

E. superiors 29,3 18,4 10,6 28,1 17,8 12,3 28,5 18,0 11,5

Països Baixos

Estudis primaris 11,2 10,7 7,7 11,7 13,0 8,5 11,4 10,0 12,2

E. secundaris 6,1 3,5 3,6 5,5 4,0 3,8 5,8 3,7 3,7

E. superiors – 3,5 2,5 – 2,5 2,0 5,2 2,8 2,2

nota: per als països Baixos, en el grup de 20 a 24 anys amb estudis superiors no hi ha casos suficients.
font: elaboració pròpia a partir de dades d’eurostat, 2011.

les dades constaten que tant les dones com els homes joves amb estudis 
superiors han resistit millor l’increment de l’atur que els joves amb un ni-
vell d’estudis més baix. per tant, i malgrat la important destrucció d’ocu-
pació jove que s’ha produït a espanya, la formació atenua els efectes de 

(5)  els països Baixos són un exemple paradigmàtic de país que ha resistit amb èxit l’atur juvenil, però això 
l’hem triat per a la nostra anàlisi comparada.
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l’atur, ja que com més altes són l’edat i la formació, més baixa resulta la 
incidència de l’atur entre els joves. les últimes dades disponibles del Servei 
públic d’ocupació estatal(6) del 2010 constaten que el 9,0% dels joves atu-
rats entre 25 i 29 anys té una titulació mitjana o superior; el 13,58% ha 
cursat estudis de formació professional de primer o segon grau, i el 8,02% 
havia acabat els estudis de batxillerat. l’atur puja substancialment entre 
els qui tenen estudis d’ensenyament Secundari obligatori amb titulació 
(31,3%) i sense titulació (27,6%). les dades de l’enquesta de població activa i 
del Servei públic d’ocupació són semblants, encara que les fonts d’on pro-
venen –i, per tant, el mesurament– siguin diferents.

els efectes de la crisi econòmica sobre l’atur juvenil s’està fent sentir tam-
bé en les expectatives que tenen els joves espanyols d’abandonar el país. 
Segons l’eurobaròmetre Youth on the move fet al febrer del 2011 entre els 
joves de la ue-27, en el grup de 15 a 35 anys es constata que el 68% dels 
espanyols estan disposats a marxar o els agradaria treballar en un altre 
país europeu, tant per un temps determinat (36%) com per un període de 
llarga durada (32%) (taula 2.14). Aquesta expectativa de sortir a l’estran-
ger reflecteix la manca d’oportunitats laborals que tenen a causa de l’atur 
i el desànim que regna entre els joves. dels països seleccionats, espanya se 
situa al capdavant del percentatge de joves que voldrien abandonar el país, 
seguit de dinamarca i el regne unit. Al contrari, en els països on l’atur 
juvenil és menor, com és ara el cas d’Alemanya i els països Baixos, el desig 
de sortir a l’estranger és igualment més baix. de fet, el 53% dels joves  
neerlandesos i el 44% dels alemanys no tenen expectatives d’abandonar el 
país d’origen. les dades també constaten que els joves més qualificats i 
formats estan més disposats a treballar a l’estranger que no pas els que 
tenen una qualificació equivalent al primer cicle de secundària. en con-
junt, aquestes xifres tenen una doble lectura: en termes generals, el fet que 
més de la meitat dels joves espanyols (53%) estiguin disposats a despla-
çar-se per motius laborals és una bona notícia per al mercat laboral euro-
peu, ja que actualment la mobilitat laboral a la unió europea és de només 
el 3%. per al nostre país, però, el fet que un percentatge tan elevat de joves 
vulguin emigrar per trobar feina representa una pèrdua de talent i de capi-

(6)  demandants de feina que s’hi inscriuen.
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tal humà que a llarg termini pot tenir conseqüències negatives en l’estruc-
tura productiva i el desenvolupament econòmic.

tauLa 2.14

Percentatge de joves entre 15 i 35 anys que volen anar a treballar  
a un altre país europeu, segons nacionalitat (2011)

sí, per un teMps curt sí, per un teMps LLarG no no Ho sap/ 
no respon

ue-27 28 25 44 3

dinamarca 35 31 31 3

frança 29 31 37 3

espanya 36 32 29 3

alemanya 34 20 44 2

països Baixos 21 23 53 3

regne unit 34 22 41 3

font: elaboració pròpia a partir de l’eurobaròmetre Youth on the move, núm. 319, 2011.

un darrer indicador que reflecteix el fracàs de les transicions formatives i 
laborals dels joves espanyols és l’alt percentatge de menors de 24 anys que 
abandonen el sistema educatiu formal sense haver obtingut un títol que els 
qualifiqui adequadament per incorporar-se al mercat laboral. en el gràfic 
2.7 podem observar l’evolució que ha tingut aquest indicador a espanya 
en termes comparatius amb altres països europeus. el 2010, el 28,4% dels 
joves havia deixat d’estudiar després d’acabar l’eSo als 16 anys, sense 
haver obtingut cap titulació en estudis obligatoris. la taxa d’abandona-
ment escolar prematur d’espanya, doncs, duplicava la mitjana comunità-
ria dels països de l’europa dels 27 (14,1%). Aquest fenomen ha estat con-
venientment estudiat per Fernández enguita (2010) i s’ha explicat com el 
resultat de la combinació, d’una banda, de les expectatives d’ocupació 
generades pel sistema econòmic en una època de creixement i, de l’altra, la 
frustració d’expectatives generades pel sistema educatiu. el moment clau 
d’abandonar el sistema educatiu assoleix el punt crític quan s’aproxima el 
final de l’escolaritat obligatòria, a causa –entre altres motius– de les falli-
des experiències educatives, com també de la possibilitat potencial de tre-
ballar. en relació amb les motivacions de permanència o no en el sistema 
educatiu, cal advertir que varien considerablement segons els estudis cur-
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GràfIc 2.7

Evolució del percentatge de joves menors de 24 anys  
que abandonen el sistema educatiu sense obtenir un títol d’educació 
secundària bàsica a diversos països de la Unió Europea, segons sexe  
i any de referència
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sats. d’acord amb les últimes dades disponibles de l’enquesta de transició 
educativa formativa i inserció laboral de l’ine (2005), bona part d’aquests 
joves van abandonar l’eSo sense obtenir el títol perquè no volien conti-
nuar estudiant (70%) i, en menor proporció, per altres motius (per fer al-
tres estudis, perquè havien trobat feina o bé per raons econòmiques). no 
obstant això, entre els motius d’abandonament dels que sí van acabar 
l’eSo tenen més pes els d’índole laboral (el 24,3% havien trobat feina i el 
26,9% declarava que deixava els estudis per cercar feina) i disminueix l’ac-
titud de rebuig explícit als estudis (23,0%). per a aquells que no aconse-
gueixen completar l’ensenyament postobligatori, cal destacar importants 
diferències en els motius d’abandonament entre els que van optar pel bat-
xillerat i els que van triar seguir estudis professionals. per als primers, els 
motius van ser el rebuig explícit a aquests ensenyaments (25,0%) i la sen-
sació d’impossibilitat de tirar-los endavant (30,4%), mentre que per als 
que abandonaven la formació professional els motius eren de tipus laboral 
(el 31,3% havia trobat feina i el 19,9% deia que havia assolit el nivell d’es-
tudis desitjat o que cercava feina). d’altra banda, les dades també perme-
ten constatar que ha tingut lloc una lleugera davallada en la taxa d’aban-
donament prematur, que del 31,9% del 2008 ha passat al 28,4% el 2010; 
això podria ser interpretat com un efecte de la crisi econòmica, que ha fet 
que alguns joves tornessin al sistema educatiu a la recerca de noves opor-
tunitats. Així mateix, també s’aprecia que l’abandonament escolar prema-
tur afecta en menor mesura les dones que no els homes, cosa que podria 
ser un símptoma que els joves tenen diferents expectatives davant el siste-
ma educatiu en funció del sexe.

un indicador que evidencia la incidència de la crisi econòmica sobre l’es-
colarització és l’augment del pes dels estudiants sobre el total dels joves a 
partir de l’inici de la crisi. Segons les dades de l’ine, les taxes d’escolarit-
zació dels joves entre 16 i 34 anys eren del 18% el 2007, i a partir d’aquest 
moment van començar a augmentar com a resposta a l’atur juvenil, fins 
que el primer trimestre del 2011 eren del 21,3%, una xifra semblant a la del 
1991-1992, quan va tenir lloc la crisi anterior. en termes generals, per tant, 
cal destacar l’augment en el total d’estudiants en el període 2007-2011, 
com també de les taxes d’escolaritat per a tots els grups d’edat, tots dos 
sexes, nacionals i immigrants. A la davallada de joves entre 16 i 34 anys 
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entre el 2007 i el 2011 (el grup minva en uns 640.000 efectius) podem con-
traposar un increment del nombre d’estudiants que ronda els 200.000. És 
a dir, malgrat la reducció de l’1,4% en la població jove de les edats assenya-
lades, es produeix un increment del 2,1% en la taxa anual d’escolarització. 
el grup de població de 16 a 19 anys ha augmentat considerablement la 
taxa d’escolarització arran de la crisi, ja que ha passat del 64% el 2007 al 
76,5% el primer quadrimestre del 2011. observem un procés semblant en 
el grup de 20 a 24 anys. possiblement molts joves havien abandonat el sis-
tema educatiu i ara hi han tornat.

molts estudis han constatat també la polarització del nivell educatiu de la 
població jove espanyola: hi ha un clar desajust entre la demanda i l’oferta 
de feina qualificada, la qual cosa ha provocat, al parer d’analistes com ara 
J.r. garcía (2011), que els titulats universitaris espanyols presentin taxes 
d’atur més elevades que els seus homòlegs de la ue-15. Aquesta situació 
ha conduït a l’augment de la incidència de la subocupació o sobrequalifi-
cació al nostre país en l’última dècada. Segons Felgueroso et al. (2010), el 
percentatge d’universitaris ocupats en feines que requereixen una titulació 
inferior a la que tenen ha estat de més del 30% des del començament dels 
anys noranta; aquest percentatge és el més elevat de la ue-27 i deu punts 
més alt que la mitjana de la ue-15. Aquesta incidència encara és més alta 
entre les cohorts més joves. el 2007 el percentatge d’ocupats sobrequalifi-
cats a espanya era de més del 40% entre els joves de 25 a 29 anys. d’altra 
banda, l’oCde (2010) ha constatat que el percentatge de joves amb feines 
per sota de la seva qualificació és més alt entre els que tenen educació su-
perior universitària que entre els joves amb educació secundària a tots els 
països desenvolupats. Aquesta circumstància pot estar generant situaci-
ons d’una certa frustració davant la feina i l’emancipació entre el col·lectiu  
de joves universitaris que viuen amb els pares. de la mateixa manera que 
entre els universitaris, però, espanya es troba al capdavant del percentatge 
de joves empleats amb estudis secundaris de segona etapa ocupats en fei-
nes elementals o no qualificades (el 17% el 2007). eurostat (2011) ens faci-
lita una altra dada destacada per completar el quadre sobre la incidència 
de la sobreeducació a espanya: l’any 2008 el 33% dels homes i el 29% de 
les dones a espanya estaven sobrequalificats en relació amb el lloc de tre-
ball que tenien, mentre que la mitjana per a la ue-27 se situava en el 19%, 
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tant per a homes com per a dones. Segons el darrer informe de la Funda-
ción Tomillo (2012), els joves treballadors altament qualificats a espanya 
es caracteritzen per una alta probabilitat d’ocupar llocs de treball tempo-
rals. en alguns països europeus (especialment els de la mediterrània), la 
incidència del treball temporal entre els joves altament qualificats és supe-
rior a la mitjana. Aquesta situació augmenta la precarietat laboral d’aquests 
joves i també les possibilitats que optin per abandonar el país a la recerca 
d’oportunitats, cosa que implica una pèrdua irreparable de capital humà 
per a l’economia i la societat del coneixement.

en definitiva, aquest capítol ens ha permès constatar que les transicions 
dels joves espanyols difereixen substancialment de les dels europeus, ja que 
factors estructurals com ara l’atur, la cultura familiar i la formació incidei-
xen de manera clara en les actituds i expectatives davant l’emancipació. 
Així, doncs, per als joves espanyols el fet de tenir feina representa l’expec-
tativa prioritària per poder-se independitzar i formar una nova llar. d’al-
tra banda, fenòmens com ara la sobreeducació i la infraqualificació en un 
marc d’elevat atur juvenil condicionen les actituds davant les transicions, 
especialment entre els joves amb formació universitària. Combinat amb 
l’escàs valor que concedeixen a la independència i la reproducció d’estereo-
tips culturals familistes, tot plegat explica en bona part l’emancipació tar-
dana dels joves espanyols per comparació als d’altres països europeus.
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III. Transicions familiars i residencials

Analitzem en aquest capítol l’evolució de les pautes d’emancipació resi-
dencials i familiars dels joves a espanya, com també l’impacte que hi ha 
tingut la crisi econòmica. els estudis empírics que hem revisat a aquest 
respecte assenyalen la persistència de la tardana emancipació residencial 
del jovent com un tret propi dels estats del benestar del sud d’europa i, en 
particular, d’espanya (moreno mínguez, 2012). no obstant això, són re-
lativament pocs els estudis que s’han fet sobre les conseqüències de la crisi 
en aquest àmbit. el que pretenem aquí és aportar evidències empíriques 
sobre la incidència de la crisi actual en les trajectòries d’emancipació  
dels joves, tot parant una atenció especial a les diferències per sexe, grups 
d’edat i nacionalitat.

  3.1.   Les transicions emancipatòries i residencials dels joves 
espanyols 

el capítol anterior documentava que l’adquisició de l’autonomia residencial 
dels joves espanyols i d’altres països del sud d’europa era relativament  
tardana per comparació a la resta de joves europeus (requena, 2002, 2006; 
melo i miret, 2010). Com ja hem esmentat, però, els efectes de la crisi eco-
nòmica sobre aquest tret diferencial no han estat gaire estudiats. Si bé du-
rant les últimes dècades les pautes de les transicions residencials no han va-
riat substancialment al nostre país, sí que han canviat les expectatives que han 
traçat els nous itineraris biogràfics del jovent (lópez Blasco, 2005). 

els dos indicadors que considerem per analitzar l’evolució de l’emancipa-
ció juvenil són l’autonomia residencial respecte als pares i la situació de 
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convivència en parella o en altres tipus de llar (per exemple, viure sols o en 
pisos compartits amb amics o familiars).

pel que fa a la formació d’una llar independent, podem concloure que el 
nombre de joves emancipats entre 16 i 34 anys ha augmentat més de deu 
punts percentuals des del 1999, tot i que a partir del 2009 registra una lleu 
davallada més acusada entre els homes que no entre les dones (gràfics 3.1 i 
3.2). Aquest canvi és rellevant i ratifica, com ja havien constatat estudis pre-
vis (lópez Blasco, 2008), una lleu disminució dels joves dependents dels 
pares. Així, doncs, i malgrat la incidència de la crisi econòmica, podem afir-
mar que el nombre de joves que s’emancipa de la llar s’ha estabilitzat des del 
2008, i ha davallat de manera gairebé inapreciable a partir del 2009. en rela-
ció amb aquesta tendència, cal destacar que la crisi econòmica i laboral ha 
afectat moltes llars encapçalades per joves, que, en no poder afrontar els 
pagaments de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge, han hagut de tornar a 
la casa familiar d’origen. una evidència d’aquest fet és que els últims quatre 
anys hi ha hagut una davallada del percentatge de joves responsables d’una 
llar (segons les dades de l’enquesta de condicions de vida, 2005-2009).

GràfIc 3.1

Evolució dels joves emancipats (16-34 anys)
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nota: les dades corresponen al segon trimestre de cada any. 
font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta de població activa, Ine, diversos anys.
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Quant a les diferències per sexe i edat en l’emancipació (gràfics 3.2 i 3.3), 
observem que les dones joves són menys dependents que els homes de les 
figures parentals; és a dir, que abandonen abans la llar familiar. Això no vol 
dir que la dona exigeixi més autonomia, sinó que dins la «via tradicional» 
d’emancipació (unir-se en parella), són més joves de mitjana. Aquesta ten-
dència es pot explicar, en part, per la incidència més gran que té l’atur entre 
els homes joves i, també, per les expectatives de les dones de formar una fa-
mília abans que els homes. de fet, les dones joves abandonen abans la llar 
per constituir una parella i una família, malgrat la inestabilitat i la precarie-
tat laboral que pateixen, sobretot les que tenen menys qualificació (lópez 
Blasco, 2008). els homes, però, associen en major mesura el fet de marxar 
de casa amb l’estabilitat laboral. per això retarden les transicions residen-
cials fins que no han assegurat la seva situació econòmica i laboral, la qual 
cosa els converteix en els principals sustentadors econòmics de la nova llar 
que formen després d’haver deixat la casa dels pares (melo i miret, 2010). 
Quant a la nacionalitat, el gràfic 3.2 destaca que els joves estrangers tenen 
taxes més baixes de dependència familiar, entre altres motius perquè quan 
van arribar a espanya des del seu país de procedència ja eren independents 
(Cachón, 2004). Cal remarcar que la crisi econòmica ha repercutit més en 
els joves estrangers que no pas en els espanyols. el percentatge d’homes jo-
ves estrangers emancipats ha passat del 74,6% el 2007 al 62,4% el 2011. de 
la mateixa manera, ha minvat el percentatge de dones joves estrangeres, tot 
i que en aquest cas tan sols dos punts percentuals. potser les dones –que, 
com els homes, inicien el seu viatge en solitari des del país d’origen– han 
resistit millor la crisi en trobar un punt d’integració en el sector de serveis, 
una cosa que no han aconseguit els homes joves (melo i miret, 2010).

respecte a l’evolució del nombre de joves emancipats per grups d’edat, ob-
servem que el percentatge de menors de 25 anys que han marxat de casa els 
pares (gràfic 3.4) s’ha reduït. no obstant això, destaca l’augment relatiu de 
joves emancipats que pertanyen a aquest grup d’edat des del 1999 al 2007. 
Aquest últim any es constata una davallada sensible que coincideix amb 
l’inici de la crisi econòmica. Segons la hipòtesi plantejada per gentile (2010), 
això ha passat perquè els joves emancipats prematurament van aconseguir 
feines de baixa qualitat en els sectors de serveis i la construcció, però la crisi 
ha destruït aquests llocs de treball i la situació d’atur els ha empès a tornar 
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a casa els pares. una altra hipòtesi apunta al fet que les generacions més 
joves tenen més dificultat per emancipar-se també a conseqüència de la crisi.

GràfIc 3.2

Evolució dels joves emancipats (16-34 anys) per nacionalitat i sexe
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font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta de població activa, Ine, diversos anys.

entre els joves de 25 a 29 anys s’aprecia un augment en el percentatge 
d’emancipats en el període considerat, fins que el 2011 es registra un des-
cens limitat. Això indica que la crisi econòmica no ha tingut un impacte 
tan fort en les trajectòries d’emancipació d’aquest grup si el comparem 
amb el dels menors de 25 anys. en aquest sentit, el 1999 el 37,6% dels joves 
entre 25 i 29 anys estaven emancipats, i el 2011 eren el 50,2%, cosa que 
implica un increment substantiu (gràfic 3.3). en el grup d’edat de 20 a 24 
anys també hi ha hagut un augment des del 2009, tot i que no tan signifi-
catiu. A aquest respecte destaca el fet que el 2011 el 23% dels joves entre 
30 i 34 anys encara vivien a casa els pares; aquest percentatge era del 27% 
el 2009, és a dir, que el 73% s’havia emancipat. Aquestes dades ens fan 
pensar que la crisi no ha fet variar substancialment les tendències d’eman-
cipació dels joves espanyols, ja que el fet que marxin de casa els pares rela-
tivament tard respon a factors econòmics i culturals que reflecteixen la 
complexitat del fenomen.



transIcIons faMILIars I resIdencIaLs 77

GràfIc 3.3

Evolució del percentatge de joves emancipats, segons grups d’edat

de 16 a 19 anys de 20 a 24 anys de 25 a 29 anys de 30 a 34 anys
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font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta de població activa, Ine, diversos anys.

per aprofundir-hi, hem presentat les dades desagregades per sexe (gràfics 
3.4 i 3.5). en fer-ho, confirmem una tendència comuna a la resta d’euro-
pa, per la qual les dones joves s’independitzen en un nombre més alt que 
els homes en tots els grups d’edat considerats. Aquesta tendència encaixa 
amb els resultats del gràfic 3.4, on veiem que el percentatge de dones i 
homes joves emancipats ha augmentat des del 1999. les diferències són 
especialment significatives en els grups d’edat de 20 a 24 anys i de 30 a 34 
anys. en aquest segon grup, el 83,2% de les dones s’havia emancipat el 
2011, enfront del 72% dels homes. les diferències per sexe són encara més 
destacades en el grup d’edat de 20 a 24 anys. les causes d’aquesta eman-
cipació diferencial d’homes i dones responen a dos factors clau: d’una 
banda, les expectatives familiars dels uns i les altres varien considerable-
ment; de l’altra, l’atur causat per la crisi econòmica en conjunt ha afectat 
prou més els homes que no pas les dones joves. És especialment significa-
tiu el fet que en els grups d’edat de 25 a 34 anys es produeix una davallada 
relativa en el percentatge d’homes emancipats entre el 2009 i el 2011, però 
no passa el mateix en el col·lectiu de dones. l’explicació pot ser que a 
aquestes edats les dones s’independitzen amb l’expectativa de formar una 
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GràfIc 3.4

Evolució del percentatge de dones joves emancipades, segons  
grups d’edat

de 16 a 19 anys de 20 a 24 anys de 25 a 29 anys de 30 a 34 anys
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font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta de població activa, Ine, diversos anys.

GràfIc 3.5

Evolució del percentatge d’homes joves emancipats, segons  
grups d’edat

de 16 a 19 anys de 20 a 24 anys de 25 a 29 anys de 30 a 34 anys
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font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta de població activa, Ine, diversos anys.
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família, independentment de la situació de crisi econòmica. pel que fa als 
joves estrangers, el descens d’emancipats ha tingut lloc en tots els grups 
d’edat a partir del 2007, però resulta especialment significatiu en el col-
lectiu de 20 a 24 anys.

malgrat que es confirma per diverses fonts que els joves s’independitzen 
més i ho fan cada vegada més joves des de l’any 2000, les dades assenyalen 
una lleu davallada, amb prou feines significativa, en el nombre de joves 
emancipats, especialment a partir del 2007. Sembla que això indica que 
alguna cosa comença a canviar en les pautes d’emancipació dels joves es-
panyols. Aquesta tendència potser apunta a un canvi normatiu en les ex-
pectatives dels joves o en el significat de la independència, que ja no es pot 
associar únicament al fet de marxar de casa els pares.

d’altra banda, observem que les dones s’independitzen abans que els ho-
mes. És un fet constatat per altres estudis (miret, 2010), però no gaire ex-
plicat. Segons les dades aportades per Stone et al. (2010), aquest compor-
tament diferencial davant l’emancipació està associat als rols de gènere. És 
a dir, les dones s’emancipen abans perquè valoren més la formació de la 
família que la independència econòmica, mentre que els homes endarre-
reixen l’emancipació fins a tenir una feina estable que els permeti assegu-
rar la independència econòmica. Cal subratllar que es manté la constant 
històrica que en les parelles les dones són una mitjana de dos anys més 
joves que els homes.

en definitiva, la independència residencial és una etapa més del complex 
procés d’adquisició de l’autonomia personal que ha canviat les formes tra-
dicionals d’entendre les transicions a la vida adulta. en aquest sentit, 
lópez Blasco (2005) s’hi refereix amb el nom de «trama dels itineraris 
d’emancipació» i moreno mínguez (2008a) en diu «transicions reticulars». 
leccardi (2010) parla de «transicions negociades» i pais (2007) considera 
les transicions com una condició «entre dues fronteres». Tots quatre autors 
expliquen que les decisions individuals es defineixen per la relativa inde-
pendència del context normatiu i que donen lloc a tendències més deses-
tandarditzades que en el passat. per tant, el fet que els joves espanyols pro-
longuin l’estada a la llar familiar té diverses interpretacions: d’una banda, 
pot ser el resultat d’una trajectòria que afavoreix la dependència familiar 
dels joves com una forma d’identitat i de pertinença al grup primari (Van 
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de Velde, 2008); de l’altra, es pot interpretar com una estratègia voluntària 
i pragmàtica dels joves per millorar el seu nivell formatiu i enfrontar-se en 
millors condicions als riscos que implica la precarietat i la inestabilitat es-
tructural del mercat de treball i del sistema econòmic (mills et al., 2005; 
lópez Blasco, 2008; Simó i noguera, 2008). 

  3.2.  Els factors determinants de les trajectòries d’emancipació  
en temps de crisi

Al nostre país, la tardana independència residencial està vinculada a l’en-
darreriment en la formació de la parella i la família. malgrat que és una 
tendència generalitzada entre els joves des de fa dècades, actualment s’ob-
serva una certa diversitat en el procés d’emancipació residencial. en aquest 
epígraf ens preguntem fins a quin punt això passa 1) per la prolongació 
dels cicles educatius; 2) per la creixent inseguretat econòmica i laboral; 3) 
per l’increment de la immigració.

l’anàlisi descriptiva dels factors esmentats ens permet traçar un mapa 
complet que expliqui, d’una banda, la tardana transició residencial dels 
joves del nostre país, i de l’altra, la diversitat de les seves trajectòries 
d’emancipació associades al gènere, la formació, la situació laboral i la 
nacionalitat.

l’efecte beneficiós de l’educació en els joves i les seves repercussions en la 
recerca de la independència residencial té múltiples vessants. en el cas es-
panyol es constata que els joves amb estudis superiors tendeixen a endar-
rerir la sortida de la llar familiar, sobretot en el cas de les dones, ja que els 
homes manifesten una variabilitat menor segons el nivell d’estudis (lópez 
Blasco, 2008).

És evident que l’educació és un factor determinant en l’emancipació dels 
joves entre 20 i 29 anys (taula 3.1). A mesura que augmenta el nivell d’es-
tudis dels joves, però, decreix gradualment el percentatge dels que viuen 
emancipats. de fet, el 40,5% dels joves amb edats entre els 25 i 29 anys 
amb estudis superiors s’han emancipat, enfront del 54,9% dels joves de la 
mateixa edat amb estudis primaris que van començar a treballar molt 
abans. 
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tauLa 3.1

Percentatge de joves emancipats per grups d’edat segons el nivell 
d’estudis

joves eMancIpats totaL

nIveLL d’estudIs 20-24 anYs 25-29 anYs 30-34 anYs 20-34 anYs 

primaris 20,9 54,9 78,2 49,6

secundaris obligatoris 20,2 56,9 76,6 55,9

secundaris postobligatoris 11,0 50,3 80,0 49,6

universitaris, màsters i doctorats 10,8 40,5 75,8 52,9

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’epa 2011 (2n trimestre).

en desagregar les dades per sexe (taula 3.2), confirmem les afirmacions dels 
apartats anteriors: el percentatge de dones emancipades és més alt que el dels 
homes en tots els grups d’edat. en segon lloc, l’efecte del nivell d’estudis és 
més elevat entre les dones que no pas entre els homes. per a les dones, a mesu-
ra que augmenta el nivell educatiu, minva el percentatge d’emancipades en 
tots els grups d’edat de manera més acusada que no en els homes. Aquest fet 
reforça les nostres argumentacions que les dones amb un nivell d’estudis baix 
s’emancipen abans per formar una parella o una família, mentre que les dones 
amb estudis superiors aprofiten l’estada a la llar familiar per continuar estu-
diant. el resultat d’aquesta pràctica és l’endarreriment a l’hora de formar una 
família, com constaten nombroses anàlisis empíriques (lópez Blasco, 2008; 
Stone et al., 2010; Sweeting et al., 2010).

tauLa 3.2

Percentatge de joves emancipats per grups d’edat, nivell d’estudis  
i sexe

HomES EmAnciPATS DonES EmAnciPADES

nivEll D’ESTUDiS 20-24 AnyS 25-29 AnyS 30-34 AnyS 16-34 AnyS 20-24 AnyS 25-29 AnyS 30-34 AnyS 16-34 AnyS 

Primaris 14,7 45,3 72,8 29,1 31,4 71,5 86,9 39,8

Secundaris obligatoris 11,9 48,5 71,5 37,8 32,2 68,2 83,9 46,7

Secundaris postobligatoris 7,0 38,8 75,8 40,0 14,8 61,9 84,2 50,1

Universitaris, màsters  
i doctorats 7,0 33,4 67,7 47,9 12,5 45,0 81,8 56,1

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’epa 2011 (2n trimestre).
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la feina és un factor determinant per a l’emancipació dels joves en un con-
text de crisi econòmica que ha augmentat la incertesa laboral de tothom. 
les experiències dels joves davant l’ocupació, l’atur i la precarietat són fac-
tors centrals per configurar les seves expectatives d’independència residen-
cial i les seves perspectives futures d’emancipació i constitució d’un nou 
nucli familiar (mills et al., 2005; Furlong i Cartmel, 2007). durant la difícil 
conjuntura econòmica que travessa la societat espanyola, la taxa d’atur 
entre els joves de menys de 25 anys s’ha anat incrementant notablement fins 
a arribar al 43,5% el primer trimestre del 2011, segons dades d’eurostat, la 
qual cosa representa el doble de la mitjana europea. els últims deu anys 
han multiplicat els esforços per independitzar-se a conseqüència de l’aug-
ment del cost de l’habitatge, tant de propietat com de lloguer. en aquests 
moments, a aquests costos s’afegeix el cost d’oportunitat de no treballar o 
de tenir feines precàries. Tal com vèiem més amunt, el creixent atur juvenil 
no sembla que hagi tingut una incidència significativa en les pautes d’eman-
cipació dels joves espanyols, que els darrers deu anys s’han mantingut esta-
bles i només han experimentat un lleu descens a partir de l’inici de la crisi.

un cop analitzat el col·lectiu d’emancipats per grups d’edat i situació 
laboral,(1) cal remarcar que el 19% dels joves ocupats entre 30 i 34 anys d’edat 
viuen a casa els pares. per tant, encara que l’edat explica algunes tendències 
en les transicions a la vida adulta del jovent espanyol (com més grans són, 
més alt és el nombre de joves emancipats), no n’explica d’altres. per exemple, 
la combinació de l’edat amb la situació laboral no explica convenientment 
el percentatge de joves que encara viuen amb els pares en els últims grups 
d’edat: en la taula 3.3, si del 100% de cada casella restem els emancipats, 
observem que el 60,3% dels joves entre 25 i 29 anys i el 30,1% dels de 30 a 34 
anys estan inactius i no emancipats. A més a més, en el grup de 20 a 24 anys 
hi ha el 87,7% i en el de 25 a 29 anys el 60,6% de joves aturats i no emanci-
pats; els joves en aquesta si tuació en el grup de 30 a 34 anys són el 32,8%. 
Aquests individus poden haver vist truncades les seves possibilitats de ser 
independents en no trobar feina. en relació amb aquesta idea, estudis qua-
litatius recents (gentile, 2010) han fet palès que entre els membres d’aquests 

(1)  l’enquesta de població activa distingeix entre actius –persones en edat de treballar que volen treballar– 
i inactius –els que no estan en l’edat de treballar (jubilats) ni busquen feina (estudiants, mestresses de casa, 
etc.)–. dins el grup d’actius hi ha els ocupats –els que tenen un contracte laboral– i els aturats –els que volen 
treballar però no troben feina–.
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grups és possible trobar joves-adults que han tornat a casa els pares després 
d’haver perdut la feina o d’haver viscut ja una etapa del seu cicle vital pel seu 
compte. 

tauLa 3.3

Percentatge de joves emancipats per grups d’edat i situació laboral

joves eMancIpats

sItuacIó LaBoraL 20-24 anYs 25-29 anYs 30-34 anYs

ocupats 24,8 56,1 81,3

aturats 12,3 39,4 67,2

Inactius 6,9 39,7 69,9

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa 2011 (2n trimestre).

per tant, els boomerang kids (joves que tornen a la llar familiar) representen 
una de les categories de joves més noves per esbrinar els efectes col·laterals 
de la crisi actual. no disposem d’estimacions directes d’aquest fenomen ja 
que no hi ha cap font estadística que reculli aquest indicador, però ens hi 
podem aproximar indirectament mitjançant dos indicadors: l’evolució del 
percentatge de llars joves sobre el total de llars i la taxa de principalitat per 
al període 2008-2011 en relació amb l’evolució del nombre de joves. la tau-
la 3.4 ens informa que del 2008 al 2011 ha baixat el nombre de joves entre 18 
i 34 anys, alhora que ha minvat també el nombre de llars joves (que passa del 
16,4% al 14,5%). Així mateix ha disminuït lleument la taxa de principalitat 
en les cohorts de 18 a 24 anys i de 30 a 34 anys. Aquests indicadors podrien 
estar apuntant indirectament a una lleu reversibilitat (tornada a casa els 
pares), tot i que no gaire significativa. També evidencia que els últims tres 
anys els joves s’emancipen lleugerament menys, cosa que encaixa amb algu-
nes dades presentades més amunt.

el gènere és una variable clau per interpretar els processos de transició resi-
dencial dels joves. en el grup d’edat de 25 a 29 anys, trobem que el 51,8% de 
les dones aturades i el 55,9% de les inactives estan emancipades, enfront del 
28,6% dels homes aturats i el 15,2% dels inactius en aquests mateixes edats 
(taula 3.5). Això equival a dir que les dones inactives i aturades aposten majo-
ritàriament per l’emancipació i la formació d’una família, mentre que els ho-
mes joves endarrereixen l’emancipació fins que aconsegueixen una feina, ja 
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que la inactivitat i l’atur no signifiquen el mateix per als homes que per a les 
dones. Al capítol 2 vèiem que aquestes dones emancipades viuen majoritària-
ment en parella o han format una família, mentre que els homes esperen a 
tenir una feina estable per abandonar la casa dels pares i formar una parella i 
la seva pròpia família, per la qual cosa endarrereixen la sortida de la llar fami-
liar per comparació amb les dones. per aprofundir en aquest aspecte, podem 
considerar l’edat més propícia per formar una parella i una família (25 a 29 
anys). A aquesta edat, el 52% de les dones aturades i el 56% de les inactives 
estan emancipades, enfront del 29% dels homes aturats i el 15% dels inactius. 
Això vol dir que els homes i les dones segueixen a espanya unes pautes 
d’emancipació molt diferents segons les expectatives que tenen quant a la 
formació d’una parella i una família vincu lades a la seva situació laboral. 

tauLa 3.5

Percentatge de joves emancipats per grups d’edat, situació laboral  
i sexe

HomES EmAnciPATS DonES EmAnciPADES

SiTUAció lABoRAl 20-24 AnyS 25-29 AnyS 30-34 AnyS 20-24 AnyS 25-29 AnyS 30-34 AnyS

ocupats 18,4 50,4 78,0 31,4 62,3 85,0

Aturats 7,9 28,6 58,2 17,7 51,8 77,1

inactius 2,5 15,2 39,6 11,1 55,9 82,8

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa 2011 (2n trimestre).

tauLa 3.4

Taxa de principalitat i llars joves de 18 a 34 anys, 2008-2011

anY totaL 18-24 25-29 30-34

nombre de joves
2008 2.753.626 234.242 876.146 1.643.237

2011 2.516.738 171.603 791.937 1.553.198

percentatge de llars 
joves sobre el total 
de llars

2008 16,4 1,4 5,2 9,8

2011 14,5 1,0 4,6 9,0

taxa de principalitat*
2008 24,3 6,4 24,4 40,5

2011 24,1 5,0 25,3 40,0

nota: la taxa de principalitat es refereix al percentatge de persones que consten com a persona de referència d’una 
llar respecte al total de persones de la seva mateixa edat.
font: oBjovI, 2008-2011. consejo de la juventud de españa.



transIcIons faMILIars I resIdencIaLs 85

entre els efectes de la crisi econòmica en la situació laboral dels joves ja 
hem esmentat l’augment de l’atur i la precarització de les condicions de 
treball. un indicador d’aquest fet és l’increment dels contractes a temps 
parcial per obra i servei des del final dels anys noranta. Aquest és un fac-
tor que a priori hauria d’incidir en l’emancipació dels joves. en la taula 3.6 
apreciem una relativa disminució del percentatge de joves que viuen amb 
els pares amb contractes laborals temporals des del 2005, com també 
l’augment correlatiu del percentatge de joves emancipats amb contractes 
fixos, més significatiu per a les dones que no pas per als homes. Aquesta 
situació paradoxal sembla indicar que la precarització i la flexibilització 
de l’ocupació tenen un efecte positiu en l’emancipació, tot i que els joves 
emancipats abans de la crisi han vist com els seus contractes esdevenien 
temporals. Això vol dir que la destrucció de llocs de treball s’ha produït 
sobretot en els contractes temporals, que eren les feines que majoritària-
ment tenien els joves. el resultat ha estat un increment en la proporció de 
contractes fixos entre els joves, no pels efectes de la contractació sinó per 
la repercussió de la crisi en l’ocupació temporal. en el cas dels joves-adults 
entre 25 i 34 anys, els efectes de la crisi també s’han fet sentir i els han em-
pès a prendre el risc d’emancipar-se amb un contracte precari. en definiti-
va, la manca de feines estables i els sous reduïts no han contribuït espe-
cialment a endarrerir l’edat d’emancipació des del 2007, ja que la situació 
de precarietat laboral i salarial dels joves espanyols ja era alta abans de  
la crisi, tal com recull l’Informe de Juventud 2008 realitzat per l’institut de la 
Joventut i el darrer informe de la Fundación Santa maría (2010).

en l’anàlisi de les pautes d’emancipació dels joves estrangers residents a 
espanya per sexe i edat observem que en tots els grups d’edat el percentat-
ge de joves emancipats és més alt que el d’espanyols (taula 3.7). les dife-
rències per sexe són semblants a les dels espanyols, ja que el percentatge 
de dones joves estrangeres emancipades és més alt que els homes en tots 
els grups d’edat considerats. És interessant destacar que les dones estran-
geres s’emancipen en una proporció més elevada que les joves espanyoles. 
Així, per exemple, mentre que tan sols el 12,1% de les dones espanyoles 
entre 20 i 24 anys estan emancipades, el 54,9% de les dones estrangeres en 
aquest mateix grup d’edat viuen fora de la llar familiar. Això és degut, 
entre altres motius, al fet que les joves estrangeres, en un percentatge ele-
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vat, viatgen des del país d’origen a espanya en solitari, mentre que els 
homes joves estrangers viatgen amb les famílies o bé vénen sols i després, 
un cop a espanya, inicien el procés de reagrupació familiar en major me-
sura que les dones estrangeres joves, la majoria de les quals arriben solte-
res (parella, 2008).

tauLa 3.6

Percentatge de joves ocupats emancipats i no emancipats per grups 
d’edat, tipus de contracte laboral i sexe (2005-2011)

2005 2011

conTRAcTE no EmAnciPATS EmAnciPATS no EmAnciPATS EmAnciPATS 

tots dos  
sexes

Indefinit 43,4 56,6 32,6 67,4

temporal 55,9 44,1 46,1 53,9

Homes 

16-19 anys 
Indefinit 89,4 10,6 86,1 13,9

temporal 92,2 7,8 97,1 2,9

20-24 anys 
Indefinit 82,6 17,4 79,2 20,8

temporal 79,1 20,9 83,9 16,1

25-29 anys 
Indefinit 58,1 41,9 48,8 51,2

temporal 55,5 44,5 49,4 50,6

30-34 anys 
Indefinit 25,4 74,6 20,7 79,3

temporal 28,2 71,8 23,6 76,4

total
Indefinit 46,9 53,1 36,7 63,3

temporal 58,9 41,4 50,4 49,6

dones

16-19 anys 
Indefinit 70,1 29,9 70,0 30,0

temporal 80,3 19,7 91,9 8,1

20-24 anys 
Indefinit 73,0 27,0 64,2 35,8

temporal 70,7 29,3 72,0 28,0

25-29 anys 
Indefinit 44,7 55,3 36,3 63,7

temporal 53,2 46,8 40,7 59,3

30-34 anys 
Indefinit 20,8 79,2 14,8 85,2

temporal 24,1 75,9 15,8 84,2

total
Indefinit 39,0 61,0 28,3 71,7

temporal 52,5 47,5 41,8 58,2

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, anys 2005 i 2011 (2n trimestre).
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tauLa 3.7

Percentatge de joves emancipats per grups d’edat, nacionalitat i sexe

HomES EmAnciPATS DonES EmAnciPADES

nAcionAliTAT 20-24 AnyS 25-29 AnyS 30-34 AnyS 20-24 AnyS 25-29 AnyS 30-34 AnyS 

Espanyols 6,8 34,5 66,9 12,1 50,3 79,5

Estrangers 27,4 72,1 89,7 54,9 86,9 94,3

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa 2011 (2n trimestre).

Com a conclusió d’aquest apartat cal remarcar que els factors que condi-
cionen les transicions residencials dels joves espanyols van més enllà de 
l’explicació merament laboral, ja que una proporció no menyspreable de 
joves ocupats continuen vivint amb els pares. També hem mostrat les im-
portants diferències entre homes i dones quant a les pautes d’emancipació 
entre el jovent. les dones abandonen abans la llar per formar una família 
pròpia, independentment de la seva situació laboral, mentre que els homes 
tendeixen a vincular la seva independència a l’estabilitat laboral. Final-
ment, hem constatat les diferències existents entre les transicions dels joves 
espanyols i les dels immigrants; aquests darrers mostren més propensió a 
abandonar la llar familiar en tots els grups d’edat.

A les dificultats laborals que tenen els joves espanyols per independitzar-se 
s’afegeixen els factors relacionats amb l’accés a l’habitatge. els estudis que 
s’han fet sobre el nostre país vinculen la independència residencial dels 
joves amb el fet de tenir un habitatge, preferiblement en règim de propietat 
(Castels i Ferrera, 1996; Bernardi i nazio, 2005). Segons les dades de 
l’objovi (observatori Jove de l’Habitatge a espanya) corresponents al se-
gon trimestre del 2011, encara que el cost d’accés a l’habitatge en propietat 
s’ha situat en un nivell d’endeutament equivalent al 37,2% dels ingressos 
nets d’una llar jove –molt per sota del 50% de fa tres anys (gràfic 3.6)– i del 
53,5% per a un jove assalariat, això no representa cap millora respecte a 
anys anteriors. el motiu és que tan sols un reduït nombre de joves tenen 
un nivell de renda suficient per poder accedir al seu primer habitatge. A 
això cal afegir el fet que s’ha incrementat la vulnerabilitat econòmica de 
les llars joves des del 2007. d’acord amb les dades de l’objovi (2011), des 
del segon quadrimestre del 2008 quasi s’ha duplicat la xifra de llars joves 
sense persones ocupades i en moltes comunitats autònomes la renda neta 
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està minvant fins i tot en euros corrents (és a dir, sense tenir en compte 
l’evolució de l’índex de preus al consum). Quant al cost de l’accés a l’habi-
tatge de lloguer, les dades (també de l’objovi, 2011) són semblants: el segon 
trimestre del 2011 l’endeutament que havia d’afron tar una llar jove respecte 
als seus ingressos nets era del 33,3%, i el d’un assalariat jove del 47,9%. per 
tant, l’habitatge de lloguer no suposa una alternativa real a l’habitatge en 
propietat per facilitar la independència residencial dels joves.

GràfIc 3.6

Cost d’accés al mercat de l’habitatge lliure per a una persona jove  
i una llar jove a Espanya
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nota: el gràfic reflecteix el cost de l’habitatge en règim de propietat amb el preu mitjà del mercat. La dada es 
refereix a la relació entre la capacitat adquisitiva d’un jove o d’una llar jove ja existent i el pagament inicial d’un 
préstec hipotecari equivalent al 80% del preu d’un habitatge lliure, al tipus d’interès de referència del mercat 
hipotecari per a cada any de referència publicat pel Banc d’espanya i segons un termini d’amortització estàndard 
en cada any que recull el col·legi de registradors de la propietat, Béns Immobles i Mercantils d’espanya. no s’hi 
inclouen les bonificacions ni les deduccions fiscals.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’oBjovI, diversos anys.

Aquestes dades prèvies concorden amb el fet que el 54,9% dels joves de 18 
a 34 anys esmenten l’escassetat de recursos econòmics com el problema 
principal per no viure on voldrien fer-ho, seguit de «no tenir feina» 
(16,3%), segons les dades del sondeig CiS-injuve del 2010. A aquest res-
pecte cal subratllar que al 83,7% dels joves entrevistats entre 18 i 34 anys 
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els agradaria viure a la seva pròpia casa, mentre que només el 10,3% diuen 
que voldrien viure a casa els pares. no obstant això, les dades confirmen 
que tan sols el 44,8% viu a casa seva, enfront del 44,9% que viu a casa els 
pares. resulta significatiu el fet que el 42,5% dels joves entre 25 i 29 anys i 
el 18,4% entre 30 i 34 anys encara visquin a casa els pares. el percentatge 
de joves que comparteixen pis és molt reduït (7,5%), tot i que és una estra-
tègia en alça per poder assolir l’autonomia residencial (taula 3.8).

tauLa 3.8

Residència habitual on viu el jove la major part de l’any (%), 2010

totaL 18 a 19 anYs 20 a 24 anYs 25 a 29 anYs 30 a 34 anYs 

a casa els pares 44,9 91,7 70,7 42,5 18,4

a la seva pròpia casa 44,8 1,7 16,2 46,4 73,3

en un pis compartit 7,5 4,1 9,5 8,1 6,4

a casa d’altres persones 1,4 0,0 1,1 2,2 1,4

altres 1,3 2,5 2,2 0,8 0,5

no ho sap/no respon 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100

nombre de casos (1.453) (121) (358) (457) (517)

font: elaboració pròpia a partir de les dades del sondeig cIs-Injuve, 148, 2010.

Aquestes dades posen de manifest les importants dificultats econòmiques 
dels joves per accedir a un habitatge i poder independitzar-se, a més de 
l’enorme frustració i insatisfacció personal que tot plegat els produeix, 
sobretot si tenim en compte que a més del 80% els agradaria viure en una 
casa pròpia. És per això que la dificultat a l’hora d’accedir a l’habitatge ha 
esdevingut un dels condicionants estructurals que limiten la independèn-
cia residencial dels joves espanyols en el marc d’una cultura en què s’ha 
donat prioritat a l’habitatge en propietat enfront del lloguer, ja que el llo-
guer no representa una alternativa a l’habitatge en propietat a causa del 
seu elevat cost al nostre país. Als països del sud d’europa l’habitatge s’en-
tén com un bé propi d’inversió per afrontar possibles incerteses o riscos 
del futur; això ha contribuït a reforçar una estratègia d’especulació vincu-
lada a la cultura de la propietat durant els anys de prosperitat econòmica 
(Castles i Ferrera, 1996). les dades que presentem en aquest capítol sem-
bla que apunten al fet que aquesta cultura es reprodueix també entre els 
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joves, que consideren l’habitatge com el bé més desitjable i alhora menys 
accessible a causa de la seva situació econòmica i laboral.

   3.3. Formació de la parella i naixement dels fills  

un altre element fonamental per entendre la complexitat de les transicions 
són els canvis que hi ha hagut a l’hora de formar parella i assumir les res-
ponsabilitats parentals en el col·lectiu dels joves espanyols. per analitzar 
aquest punt hem utilitzat l’indicador referit a la situació de convivència a 
la llar. en el capítol anterior havíem comprovat que no hi ha diferències 
significatives entre les expectatives dels joves espanyols respecte a la pare-
lla i els fills i les dels seus coetanis europeus. no obstant això, sí que obser-
vem diferències en els comportaments reals dels joves.

els informes realitzats per l’institut de la Joventut els anys 2000, 2004 i 
2008 confirmen que els joves inicien cada vegada més tard la vida en pare-
lla i endarrereixen el naixement del primer fill. Aquests estudis han cons-
tatat que del 1996 ençà ha augmentat el percentatge d’homes i dones entre 
15 i 29 anys que viuen casats o com a parella de fet. el 2009, el 74% dels 
joves entre 16 i 34 anys eren solters, enfront del 25% de casats, tot i que 
aquesta darrera condició varia segons l’edat i el sexe (gràfic 3.7): com més 
grans, més alta és la probabilitat d’estar casats, sobretot entre les dones. 

Quant als joves emancipats que viuen en parella (casats o com a parella de 
fet sense base jurídica),(2) tant els espanyols com els europeus segueixen 
pautes molt semblants. el percentatge de joves casats, però, ha baixat a 
espanya des del 2005 en tot el rang d’edat (de 16 a 34 anys) tant per als 
homes com per a les dones (gràfic 3.7). Fins i tot els joves immigrants han 
alentit la formació de la parella, tot i que en menor mesura que els espa-
nyols. Això ens fa pensar que els condicionants econòmics no influeixen de 
la mateixa manera en estrangers i espanyols a l’hora de formar la parella.

Si parem atenció al tipus de convivència, la primera dada que ens crida 
l’atenció és que en edats inferiors als 24 anys, la taxa de nupcialitat és més 

(2)  Aquesta és la definició emprada per l’epA i l’eCV. Cal destacar que la llei de parelles estables considera 
parella de fet totes les que han conviscut dos anys. Hem utilitzat les dades del 2009 de l’epA per poder-les 
comparar amb l’última dada disponible de l’eCV, 2009.
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alta entre els immigrants, però en les edats intermèdies és més elevada en-
tre els joves espanyols. en general, s’ha produït una davallada significativa 
en les taxes de nupcialitat a partir del 2002 per a tots els joves, però espe-
cialment per als espanyols (gràfics 3.8 i 3.9). les dones espanyoles es casen 
més joves que els homes, però els índexs sintètics de nupcialitat són molt 
semblants entre homes i dones. per edats, en el cas dels joves immigrants, 
les edats en què es casen es distribueixen equitativament entre tots els 
grups d’edat sense gaires diferències quant al gènere, mentre que en el cas 
dels joves espanyols, el matrimoni es concentra fonamentalment entre els 
25 i els 34 anys.

l’edat del primer matrimoni ha augmentat en 2,3 anys des de l’any 2000 
per als joves espanyols i en un any per als joves immigrants. no obstant 

GràfIc 3.7

Percentatge de joves emancipats de 16 a 34 anys segons el tipus  
de convivència en parella i el sexe
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GràfIc 3.8

Taxa de nupcialitat dels homes segons l’edat i la nacionalitat, 2002-2009
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ine.

GràfIc 3.9

Taxa de nupcialitat de les dones segons l’edat i la nacionalitat,  
2002-2009
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ine.
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això, hi ha diferències entre homes i dones (taula 3.9). el 2009, la mitjana 
d’edat del primer matrimoni era de 30,5 anys per a les dones i de 32,8 anys 
per als homes. Fora d’això, no hi ha diferències importants entre el com-
portament de dones i homes estrangers. en tot cas, es confirma l’incre-
ment en l’edat del primer matrimoni per als espanyols d’una dècada ençà.

tauLa 3.9

Edat mitjana del primer matrimoni segons la nacionalitat i el sexe

1999 2001 2003 2005 2007 2009

Tots dos sexes

total 29,0 29,4 29,8 30,5 31,0 31,7

espanyols — — 29,8 30,4 30,9 31,6

estrangers — — 31,2 31,6 32,0 32,1

Homes

total 30,0 30,4 30,9 31,7 32,2 32,8

espanyols — — 30,8 31,6 32,1 32,8

estrangers — — 32,0 32,7 33,3 32,8

Dones

total 27,9 28,4 28,8 29,4 29,9 30,6

espanyoles — — 28,8 29,3 29,8 30,5

estrangeres — — 30,6 30,9 31,1 31,6

nota: desagregació nacional no disponible per als anys anteriors al 2002.
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ine.

els joves espanyols inicien més tard que els europeus la vida en parella, fet 
que condiciona l’edat de naixement del primer fill. Segons dades d’euros-
tat, el 2009 el 51% dels nens nascuts a la ue-27 tenien pares menors de 30 
anys. A espanya, en canvi, aquest percentatge era del 40%, la qual cosa 
vol dir que en el 60% de naixements els pares tenien més de 30 anys. 

el 2009, l’edat mitjana de la dona quan tenia el primer fill era de 31 anys 
a espanya. És l’edat més elevada dels països de la ue-15 (gràfic 3.10). 
Quant a l’edat de la primera maternitat de les espanyoles i les estrangeres 
(gràfic 3.11), hi ha una diferència de tres anys (entre les joves estrangeres 
residents al nostre país, aquesta mitjana era de 28 anys). des del 1999, 



94 La transIcIó deLs joves a La vIda aduLta

l’edat de la dona quan té el primer fill ha anat augmentant a tots els països 
europeus.

GràfIc 3.10

Evolució de l’edat mitjana de les dones quan tenen el primer fill  
a diversos països de la Unió Europea
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font: elaboració pròpia a partir de dades d’eurostat, 2011.

respecte a la fecunditat, ha augmentat més a dinamarca o a Suècia que 
no pas a països com ara espanya o itàlia (gràfic 3.12), entre altres factors 
a causa de les generoses polítiques familiars de conciliació laboral i fami-
liar que hi ha als països del nord d’europa (moreno mínguez, 2007). en 
altres països com el regne unit, l’increment de la fecunditat té a veure, 
entre altres factors, amb l’increment de la maternitat fora del matrimoni a 
edats prematures, l’increment de les famílies monoparentals com a resultat 
de les polítiques proteccionistes i les elevades xifres d’embarassos no desit-
jats (rodríguez Sumaza, 2001). A espanya aquest fenomen s’explica pel 
comportament reproductiu de la població estrangera, ja que les taxes de 
natalitat dels joves estrangers són més elevades que les dels espanyols en 
tots els grups d’edat, llevat del grup de 30 a 34 anys. els joves espanyols 



transIcIons faMILIars I resIdencIaLs 95

GràfIc 3.11

Evolució de l’edat mitjana de la maternitat segons la nacionalitat 
(espanyoles i estrangeres)
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ine.

GràfIc 3.12

Evolució dels índexs sintètics de fecunditat a diversos països  
de la Unió Europea
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endarrereixen el naixement del primer fill, mentre que els immigrants te-
nen fills més joves, tal com posen de manifest les dades relatives a l’edat de 
la primera maternitat (gràfic 3.13). els joves-adults tenen menys fills dels 
que realment voldrien tenir a aquesta edat (Ayuso, 2010; lópez Blasco, 
2008). malgrat que els fills formen part del projecte de futur dels joves, 
aquesta expectativa no ha modificat els seus comportaments reproductius. 
l’any 2008, entre el 88% i el 90% dels joves-adults entre 15 i 29 anys enca-
ra no tenien fills, segons el darrer Informe de Juventud. en el gràfic 3.12 
destaca el marcat descens que es produeix en els índexs sintètics de fecun-
ditat a espanya a partir del 2008, amb la qual cosa es trenca una tendència 
ascendent. la davallada pot ser deguda, d’una banda, a l’efecte negatiu de 

GràfIc 3.13 

Evolució de la taxa de natalitat segons la nacionalitat (espanyola/
estrangera) i l’edat de la mare (grups d’edat)
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la crisi econòmica i, de l’altra, al descens de la immigració, que en anys 
anteriors havia contribuït a l’increment de la natalitat.

en síntesi, les transicions familiars dels joves espanyols es caracteritzen 
per l’ajornament a l’hora de formar parella i tenir fills. malgrat que s’ha 
incrementat lleugerament la fecunditat en aquest col·lectiu per l’efecte po-
sitiu de la immigració, encara se situa molt per sota de la dels seus coetanis 
europeus.

Finalment, cal subratllar que, tot i que la nupcialitat ha minvat entre els 
joves espanyols, el matrimoni continua sent una fita fonamental en la for-
mació de la família i és el context més estès per a la socialització i l’educa-
ció de la mainada (Ayuso, 2010; martínez pastor, 2009; miret, 2010; do-
mínguez, 2011).

 3.4. Estils de vida i tipologies familiars 

encara que els joves espanyols viuen majoritàriament en la condició de 
solters residint amb els pares, els emancipats segueixen pautes de sortida 
de la llar una mica diferents de les dels joves europeus. Així, el 2009 el 77% 
dels emancipats espanyols vivia en parella, amb base legal o sense. Quant 
a la seva vida de parella, els joves solen optar pel matrimoni o la parella de 
fet amb base legal (56%) com a fórmula per viure plegats, enfront d’altres 
formes de convivència com pot ser la cohabitació (relació de parella de fet 
sense base jurídica) (21%). d’altra banda, hi ha hagut un lleu increment 
dels cohabitants des del 2004 (gràfic 3.14).

el percentatge de llars unipersonals és del 9,6% i el de les llars multiper-
sonals (formades per persones que no tenen cap relació de parentiu, 
com ara estudiants que comparteixen un pis), del 3,4% (segons dades 
extretes de l’epA, 2009). Sembla que viure en solitari o compartint pis 
no és una pràctica gaire estesa entre els joves espanyols, a diferència 
d’altres països europeus, on aquestes dues pràctiques després de marxar 
de casa els pares són les més freqüents en el cas dels joves francesos, 
anglesos i escandinaus (Jurado, 2003; Holdsworth i morgan, 2005; ga-
viria, 2007). Quant a les diferències per gènere, és més freqüent que els 
homes visquin sols que no pas les dones joves (taula 3.10). en relació 
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amb les diferències per nacionalitat, els joves estrangers viuen en llars 
multipersonals en una proporció més elevada que els seus coetanis  
espanyols.

GràfIc 3.14

Evolució dels joves emancipats segons el tipus de convivència  
en parella
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa 2004-2009 (2n trimestre).

tauLa 3.10

Percentatge de joves emancipats (16-34 anys) en llars unipersonals  
i multipersonals sense relació familiar, segons nacionalitat i sexe

unIpersonaLs MuLtIpersonaLs LLars aMB  
aLGun faMILIar TOTAL

Espanyols

Homes 15,2 2,3 82,5 100

dones 6,4 1,6 92,0 100

Estrangers 

Homes 11,1 10,4 78,5 100

dones 4,7 3,2 92,1 100

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, 2009 (2n trimestre).
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pel que fa als estils de vida i les tipologies familiars, un cop més el gènere 
és un factor determinant. les dones joves casades superen en percentatge 
els homes casats de la mateixa edat (taula 3.11). Aquest percentatge de 
dones al qual ens referim recolza l’argumentació exposada més amunt so-
bre l’emancipació majoritària i anticipada de les dones per formalitzar la 
relació de parella i formar una família. la variable de la nacionalitat, en 
canvi, no mostra diferències substantives entre els joves, llevat del percen-
tatge d’estrangers que viuen en parella amb vincle legal, molt superior al 
dels espanyols. 

tauLa 3.11

Percentatge de joves emancipats segons tipus de convivència, 
nacionalitat i sexe

en pareLLa de fet  
aMB Base jurídIca  

o casats

en pareLLa sense 
Base jurídIca 
(coHaBItacIó)

sense pareLLa TOTAL

Espanyols

Homes 49,5 22,0 28,5 100

dones 60,9 22,1 17,0 100

Estrangers

Homes 50,4 17,4 32,1 100

dones 61,8 14,7 23,5 100

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ecv, 2009.

l’enquesta de població activa (epA) del 2009 informa que la majoria 
dels joves espanyols emancipats entre 16 i 34 anys viuen en parella amb 
fills (58,2%); els que viuen en parella sense fills són el 39,3% i les llars 
monoparentals joves representen tan sols el 2,5%, encara que es tracta d’una 
realitat familiar emergent, sobretot entre les dones (Almeda i di nella, 
2010). les dades de l’enquesta no ofereixen diferències substancials quant 
al gènere, encara que és lleugerament més elevat el percentatge de dones que 
viuen en parella amb fills que no pas el d’homes. pel que fa a la nacionalitat, 
els joves estrangers emancipats viuen en parella amb fills en un percentatge 
més alt que els espanyols (gràfic 3.12). Aquestes dades confirmen la 
tendència d’una obertura més gran cap a les noves formes de família entre  
els joves (Ayuso, 2010). en tot cas, els joves espanyols viuen majoritàriament 
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en llars familiars, enfront de les no familiars. Aquestes darreres representen 
el 13,2% (segons dades de l’epA, 2009) o el 10,5% (segons dades de 
l’enquesta de condicions de vida, eCV, 2009) del total de llars. 

tauLa 3.12

Percentatge de joves emancipats (16-34 anys) segons el tipus de llar 
familiar (amb fills o sense), nacionalitat i sexe

pareLLa sense fILLs pareLLa aMB fILLs MonoparentaL* TOTAL

Espanyols

Homes 46,3 53,1 0,6 100

dones 40,1 56,5 3,4 100

Estrangers

Homes 31,1 67,8 1,1 100

dones 27,7 67,4 4,9 100

*Monoparental amb fills/fillastres/gendre/nora.
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, 2009 (2n trimestre).

GràfIc 3.15

Evolució del tipus de sustentador(s) a les llars formades per parelles  
de joves emancipats 
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per completar l’estudi sobre les tipologies familiars, hem d’analitzar la 
influència de la situació laboral en l’evolució de les categories familiars. 
Així, el 2004 un 40% de les llars es corresponien amb el model de l’home 
sustentador, on la dona no treballa. A partir del 2004 aquest model co-
mença a minvar, i el 2009 s’aprecia una important davallada, ja que aques-
ta xifra passa a ser el 28,1% de les llars (gràfic 3.15). Aquestes aportacions 
avalen les conclusions obtingudes per Ayuso (2010: 155), segons les quals 
els joves espanyols aspiren a un model familiar més simètric i igualitari, 
d’acord amb les expectatives de realització professional de les dones.

només en una situació d’atur creixent, que ha afectat més els homes joves 
que no pas les dones, s’explica el fet que el 17,3% de les llars siguin famíli-
es en què la dona és la sustentadora principal. en general, el model més 
estès és el de llars amb dos sustentadors econòmics (54,6% del total de 
llars). des del 2004 hi ha hagut un increment de les llars amb dos susten-
tadors econòmics, paral·lelament a la davallada de les llars amb un sol 
sustentador home. Aquesta tendència s’explica dins la lògica de creixent 
participació laboral de les dones i dels avanços tímids però emergents 
aconseguits en matèria d’igualtat de gènere (llei d’igualtat de 2007). en 
aquest sentit, destaca el fet que el percentatge de llars amb la dona com a 
sustentadora principal ha augmentat set punts percentuals des del 2004, 
sobretot des de l’inici de la crisi econòmica. Això vol dir que les dones jo-
ves estan aguantant millor els efectes de la crisi, ja que treballen en sectors 
que no s’han vist tan afectats per l’atur, com és ara el de serveis.

Com a conclusió d’aquest capítol presentem un quadre comparatiu sobre 
alguns indicadors disponibles per comunitats autònomes. el quadre ens 
permet constatar una certa heterogeneïtat en els comportaments regionals. 
en primer lloc destaca el fet que el pes de la població jove és més gran en 
comunitats com ara Andalusia, múrcia o Ceuta i melilla, amb una diferèn-
cia de tres a quatre punts percentuals respecte al país Basc o Astúries. la 
taxa d’emancipació i principalitat també difereix d’unes comunitats a altres: 
les Balears, navarra i la rioja presenten les taxes més altes tant de principa-
litat com d’emancipació juvenil. Al contrari, Astúries, Cantàbria, Ceuta i 
melilla tenen les taxes d’emancipació juvenil més baixes. les taxes d’eman-
cipació sembla que estan relacionades amb el pes de la població immigrant, 
ja que allà on n’hi ha més, més alta és també aquesta taxa (és el cas d’Aragó, 
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Catalunya, madrid, navarra i la rioja). les taxes més elevades d’atur juve-
nil es concentren a Andalusia, Castella-la manxa, Ceuta i melilla, Canàries, 
múrcia, extremadura i la Comunitat Valenciana, mentre que les més baixes 
corresponen a navarra, madrid, el país Basc i Cantàbria (taula 3.13).

tauLa 3.13

Característiques de la població jove de 18 a 34 anys per comunitats 
autònomes

% jovES / 
 PoBlAció ToTAl

TAxA DE 
PRinciPAliTAT 

TAxA  
D’EmAnciPAció 

% jovES immiGRAnTS  
/ PoBlAció jovE 

TAxA D’ATUR

Espanya 22,7 24,1 45,4 6,9 28,4

Andalusia 24,3 23,1 42,9 4,4 37,7

Aragó 21,1 21,7 45,9 8,6 26,0

Astúries 19,9 19,9 38,6 5,3 25,4

Balears 24,3 27,6 51,5 6,5 26,5

canàries 24,3 23,3 41,0 7,6 38,5

cantàbria 21,7 21,6 43,3 6,0 20,9

castella-la manxa 23,7 23,4 45,5 6,8 30,4

castella i lleó 20,6 23,8 42,4 4,9 22,9

catalunya 22,1 25,5 48,4 8,9 24,1

c. valenciana 22,9 25,8 49,9 6,7 31,0

Extremadura 23,1 25,7 45,1 2,9 31,7

Galícia 21,5 25,2 42,5 4,9 24,5

la Rioja 21,5 29,1 51,1 7,5 22,7

madrid 23,0 23,0 45,7 11,1 22,3

múrcia 25,2 21,0 44,5 6,0 32,3

navarra 21,1 28,6 49,0 8,0 18,1

País Basc 19,5 26,6 45,4 5,5 18,0

ceuta i melilla 24,1 17,0 36,1 0,0 39,4

notes:
taxa de principalitat: percentatge de persones que consten com a persona de referència en una llar respecte al total 
de persones d’aquesta mateixa edat.
taxa d’emancipació: percentatge de persones que viuen fora de la llar d’origen respecte al total de les persones de 
la seva mateixa edat.
taxa d’atur: percentatge de població a l’atur sobre el total de la població activa de la seva mateixa edat.
font: observatori jove de l’Habitatge a espanya (oBjovI) a partir de les dades de l’epa, 2011 (2n trimestre).
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 IV.  Les transicions formatives i laborals  
i l’estat de salut 

en la societat actual ens reconeixem, ens integrem i ens relacionem en fun-
ció de la nostra inserció laboral (Castel, 1997) i de la capacitat consegüent 
de consum (Alonso, 2007). per això, l’anàlisi de les transicions juvenils ha de 
considerar el mercat de treball (price et al., 2011) com a context de referèn-
cia on els joves estan inclosos (si treballen) o del qual romanen exclosos (si 
encara no treballen). els programes educatius i les competències que han de 
desenvolupar es defineixen en relació amb la feina. Segons aquests principis, 
els joves es preparen per assolir els seus objectius, alhora que es troben amb 
un sistema productiu i uns requisits de selecció que d’una banda els limiten 
i de l’altra els obren noves possibilitats. Així mateix, es troben immersos en 
una societat on hi ha una demanda de serveis a qualsevol hora i lloc i en la 
qual estan sotmesos a un gran estrès, com ho demostra el fet que pateixen 
més accidents laborals i de trànsit al llarg de la seva jornada laboral (lópez 
peláez i Segado, 2009). les generacions actuals de joves no han construït 
aquesta realitat, però les seves pràctiques d’interacció a les xarxes socials 
reforcen aquest model de treball continu. Tampoc han triat tres característi-
ques importants del nostre sistema d’ocupació: la temporalitat dels contrac-
tes, els baixos salaris i la subcontractació com a estratègia de competitivitat 
de les empreses. Al nostre país, però, entre la població activa que presenta 
aquestes condicions de treball els joves són majoritaris.

A més a més de l’ocupació, podem diferenciar altres variables que ens per-
meten d’analitzar les transicions fallides (com també les reeixides) de la po-
blació jove: el nivell educatiu, l’economia, la família, el suport institucional 
i la salut. Cadascuna d’aquestes variables ens remet a factors que reforcen la 
realització dels propis projectes personals i factors que determinen la vulne-
rabilitat individual i social del jovent (taula 4.1). molts d’aquests factors 
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s’analitzen en altres capítols, com també en la literatura científica sobre la 
joventut que estudia aspectes relatius a la feina, la formació, l’habitatge, la 
participació social o les polítiques públiques (Comas, 2011). 

tauLa 4.1

Factors de protecció i factors de risc en les transicions juvenils

vARiABlES FAcToRS DE PRoTEcció FAcToRS DE RiSc

Educació Escolarització obligatòria
Estudis de nivell mitjà o superior
Qualificació elevada

Sense estudis
Baixa qualificació
 Formació no adequada per a les ofertes 
del mercat de treball
Sobrequalificació

Feina Feina fixa o estable
Feina ben remunerada

manca d’experiències laborals prèvies
Feines precàries
 Feines irregulars que permeten obtenir 
ingressos per a les despeses personals
 Absència de cobertura de la seguretat social

Economia ingressos procedents de la feina
Prestacions en cas d’atur
ingressos aportats per la xarxa familiar

Absència de prestacions en cas d’atur
Salaris baixos
manca de suport econòmic familiar

Família Suport dels pares i/o de la parella Afebliment o manca de llaços familiars
Aïllament

institucions  Utilització dels recursos de les institucions 
públiques: prestacions econòmiques, serveis 
socials, habitatge

 Desconeixement i desvinculació  
de les prestacions de suport de les  
institucions públiques

Salut Estratègies d’aprenentatge proactives
 nivell de formació adequat en matèria de 
protecció de la salut
 capacitat per afrontar les demandes de llocs 
de treball polivalents

 incapacitat per desenvolupar un procés 
d’aprenentatge adequat
manca de formació
Baixa autoestima

font: López peláez i segado (2009).

en aquest capítol analitzarem específicament tres àmbits en els quals es 
reflecteixen les condicions de vulnerabilitat dels joves en les seves trajectò-
ries d’emancipació. A més d’aprofundir en alguns aspectes ja introduïts en 
capítols anteriors sobre les transicions formatives i laborals, aquí ens ocu-
pem de la salut dels joves i posem l’accent en els riscos físics i psíquics que 
els afecten més en aquesta etapa vital. partim del pressupòsit evidenciat en 
la introducció que l’increment de la vulnerabilitat social dels joves està 
vinculat a la configuració del mercat de treball a espanya.
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Actualment la flexibilitat està molt estesa en una àmplia varietat d’aspec-
tes relacionats amb la feina, com ara la jornada laboral, l’organització de 
les funcions que cal fer i la precarietat dels contractes. els treballadors 
amb feines temporals continuen informant d’una exposició més alta als 
riscos laborals per comparació als treballadors amb contractes fixos. Així 
mateix, la feina s’ha intensificat al llarg de les 24 hores del dia, amb horaris 
diürns, nocturns o rotatoris, i, dins d’aquests darrers, encara hi ha més 
variacions, com ara l’horari partit, els torns de 6 a 12 hores, els torns rota-
toris irregulars o els horaris intensius (lópez peláez i pinilla, 2006). en 
aquest marc, els joves perceben com una cosa «normal» la seva exposició 
als riscos laborals, i per tant no els dediquen gaire importància ni atenció.

la salut és una dimensió bàsica de la vida. les conductes relacionades 
amb la cura del propi cos i amb la interacció amb els altres s’han de rede-
finir en funció de l’entorn laboral, de les pràctiques més o menys saluda-
bles en què se socialitzen els joves en contextos molt heterogenis, i també 
del consum de substàncies com ara l’alcohol o el tabac. A més d’això, cal 
remarcar que les dades demostren que els darrers anys la salut psíquica 
dels joves s’ha deteriorat progressivament (Sweeting et al., 2010).

per continuar amb la perspectiva adoptada en aquest estudi, partirem de 
la variable de gènere com a punt de referència per a les nostres anàlisis 
sobre tots aquests aspectes. Considerem, doncs, les desigualtats entre ho-
mes i dones a l’hora d’observar la relació entre el nivell formatiu, l’accés al 
mercat de treball i el desenvolupament de les trajectòries professionals. 

   4.1.  Les transicions dels joves segons el nivell d’estudis i el sexe

Assumim la joventut com una construcció històrica i socialment deter-
minada (Bendit et al., 2009). l’investigador ha de parar atenció a la na-
turalesa canviant d’aquest concepte, que es construeix no tan sols mit-
jançant l’estructura social en la qual es desenvolupa, sinó també a través 
de les pròpies experiències dels joves al llarg del temps. en la presa de 
consciència sobre la realitat del jovent, doncs, un exercici recomanable és 
tenir en compte les idees que emanen del marc institucional i cultural 
que les conté. en darrer terme, aquestes idees afecten profundament les 
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dades objectives que utilitzem per quantificar la vida dels joves i descriu-
re’n les transicions i les trajectòries biogràfiques (Casal et al., 2006). 

Seguint aquesta línia de recerca, el nostre plantejament s’allunya de la visió 
dels joves com un col·lectiu social monolític, representat només mitjançant 
una sèrie de característiques o de significats preestablerts i estables. el procés 
d’emancipació es vincula més amb el resultat de la seva interacció amb con-
textos específics –com ara l’educatiu i el familiar– i amb els grups que confi-
guren les seves relacions més properes, en termes de pertinença i referència, 
tant en l’àmbit local com nacional. el desenvolupament de les relacions 
d’amistat, la possibilitat de tenir un futur desitjable, aconseguir un respecte 
com a adults, enfortir la pròpia autonomia i definir la identitat, tot plegat 
són elements que depenen d’aquests entorns relacionals.

la inestabilitat d’aquesta construcció social tan articulada i complexa so-
vint adopta la forma de significats incongruents. per exemple, a espanya 
l’edat legal per exercir el dret de vot és de 18 anys. no obstant això, l’edat 
legal per exercir l’avortament sense consentiment parental és de 16 anys. en 
casos com aquest podríem reclamar una visió més humanista que posi l’èm-
fasi en el punt de vista del ciutadà jove, incloent-hi la presa de cons ciència 
sobre les creences, els valors i els itineraris únics de cada individu. en aquest 
exemple que hem esmentat, el concepte de ciutadà jove ens fa comprendre 
com alguns aspectes normatius, en aquest cas entorn de la salut, possibiliten 
i al mateix temps limiten les transicions dels joves (Wear  ing, 2011). la capa-
citat d’adoptar també aquests punts de vista és una cosa necessària per 
plantejar qualsevol tipus de pràctica inclusiva cap a l’edat adulta, com tam-
bé la plenitud dels drets socials i individuals (White i Wyn, 2005).

la inclusió esdevé encara més difícil si tenim en compte que els joves dis-
minueixen en nombre i representació en les nostres «societats de la tercera 
edat». d’acord amb les dades de l’Informe de Juventud 2008, l’any 2000 els 
joves (de 15 a 29 anys) constituïen el 22,7% de la població espanyola, però 
el 2007 aquest percentatge s’havia reduït al 19,7%. A la disminució del 
nombre de joves cal afegir-hi un augment en la dificultat que experimenten 
per accedir a una sèrie de drets bàsics, com ara el treball o l’habitatge. Se-
gons el mateix informe de l’institut de la Joventut, tenen una taxa de tempo-
ralitat en els contractes del 50,8% i una relació negativa entre atur i origen 
social. les últimes dades disponibles de l’epA corresponents al 2011 indi-
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quen que la temporalitat entre els joves és del 37,5% (38% per a les dones i 
37,1% per als homes), la qual cosa representa una davallada notable respec-
te al 2008, a causa de la destrucció de llocs de treball en aquest tipus d’ocu-
pacions entre els joves. Altres problemes derivats d’aquesta manca d’accés 
són l’ajornament de la transició residencial i la major exposició als riscos de 
pobresa (marí-Klose, 2010). Aquest darrer aspecte es reflecteix també en 
l’àmbit europeu, on el 29,2% dels joves entre 16 i 24 anys estan en risc de 
pobresa i exclusió social (eurostat, 2010). d’acord amb les anàlisis de iaco-
vou i Aassve (2007), el col·lectiu de joves als diversos països analitzats té un 
risc d’exposició a la pobresa més elevat que no pas altres grups d’edat. en el 
cas espanyol, la població jove en risc de pobresa i exclusió social ha augmen-
tat significativament: del 25,8% del 2008 ha passat al 30,6% el 2010, l’incre-
ment més important dels països seleccionats (gràfic 4.1).

GràfIc 4.1

Joves de 16 a 24 anys en risc de pobresa i exclusió social  
(percentatge de la població total) 
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font: elaboració pròpia a partir de dades d’eurostat, 2011.

la complexitat dels processos de transició dels joves ha augmentat el seu 
risc de pobresa i exclusió social; les últimes dades d’eurostat (2010) situen 
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els joves espanyols en el risc més alt de pobresa i exclusió (30,6% de la 
població total), juntament amb els joves italians (un punt per damunt). en 
el cas espanyol, del 2007 ençà (any del mínim risc) el percentatge de joves 
en risc no ha fet sinó augmentar (gràfic 4.1).

Aquesta tendència es veu precipitada per una sèrie de factors de tipus so-
cial, familiar, relacional i personal, que prediuen el risc mitjà i alt de patir 
exclusió social (taula 4.2). 

tauLa 4.2

Riscos alts d’exclusió social

FAcToRS DE vUlnERABiliTAT i RiSc ElEvAT D’ExclUSió SociAl DElS jovES

FAcToRS SociAlS FAcToRS FAmiliARS RElAcionAlS FAcToRS PERSonAlS

RiSc miTjÀ RiSc AlT RiSc miTjÀ RiSc AlT RiSc miTjÀ RiSc AlT

• Feina  
inestable  
i mal 
remunerada

• Sense 
habitatge  
propi, en 
lloguer, viuen  
a casa  
els pares

• Baix nivell 
educatiu i 
formatiu

• Dificultats 
d’integració  
en les 
polítiques 
socials de 
benestar

•Sense feina

• Sense  
habitatge  
propi/en lloguer;  
no viuen  
amb els pares

• Baix nivell 
educatiu i 
formatiu

• Dificultats 
d’accés a les 
polítiques de 
benestar social

•Analfabetisme

• vincles familiars 
febles

• circumstància 
familiar 
desfavorable

• xarxa d’amics  
i cercles d’amics 
febles

• Al límit de la 
integració social

• vincles 
familiars 
inexistents  
o desfavorables

• xarxa d’amics  
i cercles 
d’amics 
inexistents

•Exclusió social

• Personalitat  
inestable

• Pertany a una  
minoria ètnica  
o cultural

• mala salut  
física 

• Addiccions:  
alcoholisme, 
drogoaddicció,  
ludopatia

• Dificultats 
d’aprenentatge

• Poques habilitats 
socials

• Baixa 
autoestima, 
actitud passiva, 
resignació,  
pessimisme 
vital, baixa 
motivació

• Personalitat molt 
poc inestable

• Pertinença a 
minoria ètnica 
o cultural 
en situació 
d’exclusió social

• molt mala salut 
física

• Addiccions 
severes: 
alcoholisme, 
drogoaddicció, 
ludopatia

• Dificultats altes 
d’aprenentatge

• carència 
d’habilitats 
socials

• Baixa autoestima. 
Actitud molt 
passiva, 
resignació total, 
absència de 
motivació

font: adaptació de sánchez Morales i sotomayor Morales (2009:158-159).
nota: els factors de risc alt són els mateixos que els del risc mitjà, però amb un nivell de gravetat tan alt que 
condemnen el jove a la zona d’exclusió social.
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 Aquests factors predictius del risc d’exclusió sovint es materialitzen en la 
seva conseqüència més severa, que és la pobresa. ens referim a un conjunt 
de factors que interactuen, com ara la desnutrició, la manca d’un habitatge 
digne, d’educació, de feina, l’infraconsum, la sensació d’«estar fora» a nivell 
personal, interpersonal i comunitari, l’absència de participació ciutadana 
i, en general, la manca d’inclusió a tots els nivells que ofereix el nostre 
ambient social. Cadascun d’aquests factors enforteix la resta i s’estableix 
així un cercle precari del qual és difícil escapar. podem afirmar que si «la 
inclusió afavoreix la inclusió» (Segado Sánchez-Cabezudo i Acebes, 2012), 
l’exclusió ho fa igualment amb l’exclusió.

no obstant això, si ens fixem en les dades, el percentatge de joves espanyols 
que es troba per sota del llindar de pobresa té una interpretació variable. 
Si el comparem amb la resta de països del món, és relativament baix (marí-
Klose, 2010), però si el comparem amb els països més desenvolupats de la 
unió europea, és relativament alt (gràfic 4.1). Sovint aquest risc alt no es 
materialitza en pobresa, sobretot per les pautes d’emancipació que seguei-
xen els joves. en un país fonamentalment familista, la família d’origen els 
protegeix i n’esmorteeix la precarització, impedint que se situïn per sota 
del llindar de pobresa, la qual cosa en part oculta la situació precària del 
jovent (lópez peláez, 2005; parisi, 2006).

Segons el gràfic 4.2, en el cas espanyol no hi ha gaires diferències en el risc 
de pobresa i exclusió social entre els joves emancipats i els no emancipats, 
sobretot a partir dels 25 anys, si bé per sota d’aquesta edat el risc de pobre-
sa és més alt per als emancipats. Això vol dir que els qui s’emancipen més 
joves s’exposen més a la precarietat, perquè ja no disposen del coixí fami-
liar. Amb l’edat aquestes diferències es van diluint, ja que els joves endar-
rereixen precisament l’emancipació familiar fins que no disposen d’una 
certa estabilitat econòmica i laboral. per sexes, observem que el risc de 
pobresa és més elevat entre les dones més joves emancipades. També hi 
observem que tenen un risc més alt per comparació als homes en tots els 
grups d’edat, tant les emancipades com les no emancipades.

Com hem vist al capítol tercer, les pautes d’emancipació dels joves a espa-
nya estan marcades sobretot per la permanència del jove a casa els pares 
fins a edats avançades. Aquest factor, unit a l’increment de les llars consti-
tuïdes per parelles de «doble ingrés» i a l’ajornament de la fecunditat (ma-
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rí-Klose, 2010), ha contribuït a esmorteir els efectes de la crisi sobre la 
pobresa dels joves espanyols, però no a impedir que des del 2008 aquest 
risc hagi experimentat un increment constant.

no hi ha dubte que l’endarreriment en l’emancipació de la llar allunya els 
joves del panorama d’exclusió que plana sobre ells. el fet que el jovent ro-
mangui a casa els pares està estretament relacionat amb l’estructura econò-
mica i social en què estan immersos, definida per tres aspectes clau que 
exposarem al llarg d’aquest capítol: 1) la manca de qualificació formativa o 
la no correspondència de la formació rebuda amb la feina duta a terme 
(sobrequalificació); 2) l’enorme taxa d’atur i l’alt percentatge de tempora-
litat en les feines, i 3) una bona salut i una esperança de vida llarga, que pot 
dur-los a mostrar conformitat amb l’«endarreriment» dels cicles vitals, ja 
que hi ha prou temps per endavant.

Com hem subratllat al capítol primer, aquesta complexitat en els processos 
de transició (pagnossin i Armi, 2011) i l’elevat risc d’exclusió es tradueixen 

GràfIc 4.2

Percentatge de joves per sota del llindar de pobresa, emancipats  
i no emancipats, per grups d’edat i sexe 
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nota: llindar de pobresa calculat a partir del 60% de la mediana de la renda segons les unitats de consum a la 
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ecv, 2009.
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en la manca d’elecció i en la vulnerabilitat creixent als efectes adversos de 
la flexibilització dels mercats de treball (lópez Blasco, 2008). Als proble-
mes derivats de les condicions econòmiques estructurals hem d’afegir-hi els 
que sorgeixen de l’actual configuració de les relacions socials, on les noves 
tecnologies tenen un paper fonamental (leavey et al., 2011). en definitiva, 
ser jove en la societat actual implica un desafiament incert, ja que les trajec-
tòries vitals són menys predictibles i es forgen de manera molt més indivi-
dualitzada que en el passat (Kemshall, 2009).

introduir la perspectiva de gènere en aquest àmbit ens obliga a dema-
nar-nos si ser jove i, a més a més, ser dona o home, afegeix una dificultat 
addicional a la transició. Al nostre parer, la qüestió de com afecta el gènere 
a les transicions juvenils es pot considerar almenys des d’una doble pers-
pectiva. en primer lloc, la pròpia construcció i integració que realitzen els 
joves sobre la ideologia de gènere, tant de manera personal com respecte 
als seus iguals. i en segon lloc, el paper social que s’atorga a la relació entre 
sexes en l’entorn social de pertinença i a l’hora de tirar endavant els projec-
tes biogràfics d’autonomia i independència.

Aprofundir en els processos de construcció de la perspectiva de gènere en els 
joves, tant en el present com al llarg del temps, ens ofereix aspectes clau per 
comprendre els processos d’emancipació de les noves generacions. en aquest 
sentit, els estudis longitudinals han mostrat que, com més educació, més s’as-
sumeix la igualtat de gènere (Cunningham et al., 2005; Checkoway, 2011).

l’educació, però, no és l’únic factor clau. l’entrada del jove al mercat de 
treball implica també l’exposició a noves idees relacionades amb aquesta 
qüestió. per a les dones joves, en particular, el treball incrementa la seva 
confiança en l’autorealització de les seves expectatives d’independència eco-
nòmica; fins i tot posa a la seva disposició nous models de rol que faran 
servir en les seves negociacions familiars i laborals (Klein, 1984; davis, 2007; 
Coltrane i Collins, 2001). no obstant això, les dones continuen tenint més 
dificultats d’accés al mercat laboral que no pas els homes. des d’una pers-
pectiva macrosocial, malgrat que les dones representen almenys la meitat de 
la població mundial, la literatura científica sobre els processos d’emancipa-
ció i de discriminació assenyala recurrentment la seva situació com a col-
lectiu marginat i desfavorit. Així mateix, constatem que, en l’àmbit dels es-
tudis socials sobre les dinàmiques que afavoreixen o reverteixen les seves 
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condicions, hi ha estudis rigorosos (com ara els de Wiklund et al., 2010; 
Bertocchi, 2011) que assenyalen que un col·lectiu discriminat o amb poc 
poder hi accedeix quan un altre col·lectiu que ja en té decideix atorgar-l’hi, 
a causa de l’acció d’una sèrie d’esdeveniments que van modelant el procés 
de presa de decisions del grup que té el poder.

Si apliquéssim aquesta argumentació a la qüestió de gènere que estem trac-
tant, podríem formular la hipòtesi següent: hi ha un paper actiu dels homes 
en el traspàs del poder a les dones. Aquest argument, juntament amb l’exis-
tència d’una desigualtat sòlida en matèria de gènere que situa les dones en 
una zona desproveïda de poder en tot el planeta i també al nostre país, 
mostra que aquesta transició no tan sols no ha acabat, sinó que encara ha 
de recórrer un llarg camí.

l’informe sobre les desigualtats mundials de gènere del Fòrum econòmic 
mundial del 2011(Hausmann et al., 2011) estudia la discriminació de gène-
re a 135 països usant indicadors d’educació, salut, economia i accés al poder 
polític en termes de capacitació per participar en l’arena pública.(1) d’aquests 
països, la situació més satisfactòria de la dona des de la perspectiva del gè-
nere es dóna a islàndia, i la menys beneficiosa al iemen. en aquesta escala 
de 135 països, espanya ocupa el dotzè lloc. de les conclusions de l’informe 
podem ressaltar que les dones es preocupen més pels afers socials i són més 
pobres que els homes. 

Al nostre parer, les desigualtats de gènere es construeixen i se sustenten en 
una part important de la nostra realitat social i cultural a causa, en part, 
de polítiques socials que, malgrat els avanços, han negligit les dones, els 
joves i els menors en general, per la qual cosa necessiten una revisió i ac-
tualització en profunditat (Crespo i moretón, 2011; moreno mínguez, 
2007, 2012). per exemple, al nostre país la despesa social destinada als jo-
ves és la més baixa d’europa, juntament amb itàlia i portugal (taula 5.7). 
d’altra banda, la despesa social en serveis familiars d’atenció a la infància 
i a la maternitat també és la més reduïda d’europa (oCde, 2011). per 
tant, en el cas de les dones conflueixen dos fets que incideixen en la seva 
possible vulnerabilitat: ser jove i ser dona. Aquest argument explica el fet 
que les dones joves siguin un col·lectiu vulnerable i exposat en major me-

(1)  Vegeu l’anàlisi sobre aquest argument al capítol cinquè.
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sura que altres al risc d’exclusió social i pobresa (informe sobre les desi-
gualtats mundials de gènere, 2011).

 4.1.1.  Ambivalència entre fracàs escolar i alt nivell de formació

dones o homes, el col·lectiu que ens ocupa és, abans que res, jove. el seu 
estadi vital es fonamenta en l’educació i en la socialització, aspectes estreta-
ment relacionats amb la dinàmica formativa. en condicions ideals, els cicles 
educatius proporcionen als nostres joves informació, habilitats i competèn-
cies mitjançant un procés d’ensenyament que hauria de fomentar el pensa-
ment crític. en aquest procés, els joves són agents actius, i el fet mateix de 
l’aprenentatge marca la seva participació social directa (niemeyer, 2007). 
durant en el procés educatiu sorgeixen els vincles de pertinença i de realit-
zació personal i col·lectiva, una conseqüència molt allunyada de la simple 
adquisició de coneixements teòrics o pràctics. Aquest tipus de formació 
trenca les barreres entre l’aprenentatge formal i informal, els barreja i arti-
cula en el que anomenem l’educació integral (Fletcher et al., 2009).

l’educació dirigida d’aquesta manera permet l’accés al coneixement de la 
societat, a l’estatus de ciutadà i adult,(2) encara que no sempre les institu-
cions escolars assoleixen aquest objectiu. malgrat que l’educació és per a 
tothom, les estadístiques mostren que els joves que provenen d’entorns 
socioeconòmics marginals tenen una probabilitat més alta d’abandonar 
l’escolarització obligatòria i de tenir un rendiment acadèmic menor que 
els seus companys de famílies més ben situades socialment (Simon, 2003; 
pérez i Cabrera, 2009). les dades revelen fallades en el nostre sistema 
educatiu i l’identifiquen com una font de vulnerabilitat i d’exclusió dels 
joves. Així i tot, també posen de manifest que els joves que s’involucren 
amb més intensitat en les institucions o comunitats que els afecten tenen 
nivells d’ingressos, educatius i socioeconòmics més alts que la resta de la 
població en general (navarrete, 2007). en aquest sentit, el desafiament 
està plantejat, ja que podem confirmar una evidència: l’educació constitu-
eix una via prioritària d’integració i de benestar, i la seva absència és un 
indicador clar de vulnerabilitat social i personal. la primera qüestió, 
doncs, seria preguntar-nos quin és el nivell educatiu dels joves al nostre 

(2)  en aquests termes ens referim a l’assoliment de competències i capacitats, com també a l’accés al dret de 
participar i de comprometre’s en els processos i sistemes socials (niemeyer, 2007: 85).
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GràfIc 4.3

Nivell màxim d’estudis acreditat: homes per grups d’edat 
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, 2010.

GràfIc 4.4

Nivell màxim d’estudis acreditat: dones per grups d’edat 
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Les transIcIons forMatIves I LaBoraLs I L’estat de saLut 115

país i quina mena de diferències podem apreciar-hi els darrers anys, amb 
una referència especial a la comparació entre homes i dones. la joventut 
espanyola actual té un nivell de formació superior al de les generacions 
precedents (epA, 2010), amb un augment significatiu del nombre de joves 
que completen els estudis de secundària i superiors (gràfics 4.3 i 4.4). 

Si comparem l’evolució educativa d’homes i dones joves a espanya des del 
2000 fins al 2010 (segons les dades elaborades a partir de l’epA 2010), 
veiem diferències significatives quant al nivell de formació segons el gène-
re. Actualment, les dones joves assoleixen nivells superiors als homes en la 
formació acadèmica. Així mateix, en el grup de 16 a 19 anys, el percentat-
ge de dones que acaben la segona etapa d’educació secundària és més alt 
(gràfic 4.5). entre els joves de 20 a 24 anys, la proporció de dones que 
acaben la segona etapa de secundària i els estudis superiors també és més 
gran (gràfic 4.6), mentre que en el grup de 25 a 29 anys les dones registren 
un percentatge més alt d’estudis superiors (gràfic 4.7). per tant, podem 
constatar la inexistència d’una bretxa de gènere en la població jove espa-

GràfIc 4.5

Nivell màxim d’estudis acreditat entre homes i dones de 16 a 19 anys 
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, 2000, 2005 i 2010.
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GràfIc 4.6

Nivell màxim d’estudis acreditat entre homes i dones de 20 a 24 anys 
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, 2000, 2005 i 2010.

GràfIc 4.7

Nivell màxim d’estudis acreditat entre homes i dones de 25 a 29 anys
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nyola pel que fa a l’àmbit educatiu. A més a més, podem confirmar un 
tòpic recurrent en els estudis més recents sobre el nivell educatiu dels jo-
ves: actualment el nostre país compta amb la joventut més ben preparada 
de la seva història.

Tot i que el nivell educatiu és alt, ens trobem davant d’una situació para-
doxal, ja que l’abandonament educatiu dels joves entre 18 i 24 anys també 
és molt elevat, com hem vist al capítol tercer (gràfic 4.8), especialment en 
algunes comunitats del sud i les insulars. la mitjana nacional d’abando-
nament escolar se situa en el 28%.

GràfIc 4.8

Abandonament educatiu prematur per comunitats autònomes. 
Percentatge de població de 18 a 24 anys que no ha completat el nivell 
d’educació secundària (2a etapa) i no segueix cap tipus d’educació  
o formació (2010) 
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font: elaboració pròpia a partir de Las cifras de la educación en España. Curso 2009-2010 (Edición 2012), 
Ministeri d’educació, cultura i esports.

d’altra banda, si comparem les dades d’abandonament educatiu amb les 
de la resta de països de la ue-15, trobarem una dada per a la reflexió: 
espanya té el segon percentatge més alt d’abandonament, només per  
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darrere de portugal (gràfic 4.9). la paradoxa és que aquest alt percentatge 
d’abandonament conviu amb l’assoliment d’un elevat nivell educatiu.

GràfIc 4.9

Abandonament educatiu prematur per països de la UE. Percentatge 
de població de 18 a 24 anys que no ha completat el nivell d’educació 
secundària (2a etapa) i no segueix cap tipus d’educació o formació 
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font: elaboració pròpia a partir de l’informe Las cifras de la educación en España. Curso 2009-2010 (Edición 
2012), Ministeri d’educació, cultura i esports.

 4.2. Inserció laboral, carrera professional i sobrequalificació

descriure la situació laboral resulta ineludible en l’estudi de les transicions 
juvenils. Constatem així una realitat que no és pas nova: el descens de la 
població jove al nostre país –una conseqüència de la davallada de la natali-
tat iniciada el 1975– i la dificultat creixent per integrar aquesta població 
continuen íntimament vinculats a una condició de precarietat. les recer-
ques d’abast europeu assenyalen la influència decisiva del nivell educatiu per 
al manteniment d’una feina. els joves amb un nivell més alt d’educació te-
nen dues o tres vegades menys probabilitats de patir l’atur que no pas els que 
tenen un nivell més baix (Quintini i martin, 2006; Biagi i lucifora, 2008). 
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no obstant això, la qualificació que prové de la formació no garanteix 
l’èxit laboral. l’informe Eurydice (eurostat, 2005) fa palès el problema 
de la sobrequalificació a espanya, on tan sols el 40% dels joves titulats 
universitaris aconsegueixen una feina ajustada a la seva formació acadè-
mica, amb puntes del 56% i del 47% entre els graduats en humanitats i 
en ciències socials, respectivament, que troben el seu primer lloc de tre-
ball en tasques per sota de la seva qualificació (garcía-montalvo i peiró, 
2008). Segons dades del 2008 presentades per l’observatori d’inserció 
laboral dels Joves, de l’institut Valencià d’investigacions econòmiques, 
set de cada deu joves sobrequalificats continuen en aquesta situació en la 
feina següent. després de cinc anys d’experiència laboral, el 25% dels 
joves continuen estant sobrequalificats. encara que aquesta situació es 
pot interpretar com un període de transició cap a ocupacions que encai-
xin millor amb el seu nivell de formació, també posen en relleu que els 
processos d’ascens professional s’alenteixen fins i tot entre els joves que 
acaben els cicles d’escolarització obligatòria i les etapes formatives supe-
riors o universitàries, especialment per la crisi econòmica actual. la for-
ta incidència de la temporalitat contractual afavoreix la inestabilitat de 
l’etapa de transició laboral dels joves, la qual cosa els porta a enllaçar 
feines per a les quals estan sobrequalificats, una situació que es perpetua 
en les etapes de transició (Bashshur et al., 2011). els treballadors tempo-
rals han estat els més afectats per la recessió econòmica, ja que ha tingut 
lloc una destrucció massiva en aquesta mena de contractes (Fundación 
Tomillo, 2012). la concentració d’aquests llocs de treball entre els treba-
lladors més joves (15-24 anys) ha fet augmentar significativament l’atur 
juvenil i les taxes d’inactivitat. el 2010 el treball temporal va representar 
prop d’un 14% de les feines per compte d’altri de tota la ue-27 (euro-
pean labour Survey, 2010). la seva incidència varia molt entre els diver-
sos països, segons la legislació laboral vigent (taula 4.3). en el cas espa-
nyol hi ha hagut un increment significatiu d’aquests contractes, que han 
passat de representar prop del 15% de l’ocupació total el 1987 a aproxi-
madament el 25% el 2011. Segons dades de l’enquesta de població acti-
va, en el cas dels joves espanyols entre 20 i 29 anys el 2011 aquestes feines 
representaven el 46,6% de l’ocupació total, si bé el percentatge de treba-
lladors temporals es redueix a mesura que augmenta l’edat. el 2010 més 
del 40% dels treballadors més joves de 25 anys tenien un contracte tem-
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poral (taula 4.3), però aquest percentatge es redueix al 15% en les perso-
nes de 30 anys. A escala europea, entre els joves de 25 a 39 anys la tem-
poralitat també és generalitzada, i representa gairebé el 30% dels 
treballadors per compte d’altri a països com ara polònia i portugal (eu-
ropean labour Survey, 2010).

tauLa 4.3

Treballadors temporals (percentatge del total d’ocupats per grups 
d’edat), 1987-2010

15 a 24 anYs 15 a 64 anYs

1987 2010 1987 2010

UE-27 42,1 13,9

UE-15 43,1 14,0

alemanya 36,8 57,2 11,6 14,7

àustria 37,0 9,3

Bèlgica 17,4 30,4 5,6 8,1

dinamarca 30,9 21,1 11,1 8,5

espanya 36,2 58,6 15,6 25,0

finlàndia 43,0 15,4

frança 30,0 54,9 7,1 14,9

Grècia 30,3 30,4 16,5 12,4

Irlanda 16,6 30,4 8,6 9,3

Itàlia 11,8 46,7 5,3 12,8

Luxemburg 10,2 36,5 3,5 7,1

països Baixos 21,3 48,3 9,3 18,3

portugal 37,4 55,6 16,8 23,0

regne unit 11,3 13,7 6,2 6,0

suècia 57,1 15,4

font: elaboració pròpia a partir de dades d’eurostat, diversos anys.

per tant, el model d’una única carrera professional ordenada i lineal, en 
una sola empresa i un sol sector, pertany en bona mesura al passat, encara 
que hagi estat interioritzat pel conjunt de la població jove. Fins i tot els 
joves amb contractes indefinits mostren una disponibilitat més gran a can-
viar de feina, i de fet sovint experimenten la mobilitat. Se’ls planteja, 
doncs, la necessitat de nous aprenentatges i de qualificacions d’un nivell 
cada vegada més alt per ser competitius en el mercat.
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de manera complementària a la flexibilitat contractual, l’ocupació conti-
nua sent un valor afectat fortament pels efectes de l’estratificació entorn 
de factors com ara el gènere, la comunitat d’origen i les trajectòries educa-
tives (mortimer, 2009). Aquesta estratificació condiciona significativa-
ment el desenvolupament laboral del jove, fins i tot malgrat la forta ambició, 
en el sentit més positiu, que pot moure’l en els seus projectes de realització 
professional tant a curt com a llarg termini.

els processos de segmentació i estratificació es donen també dins la cate-
goria de les persones joves, que no es pot estudiar com un col·lectiu homo-
geni. en aquest sentit, cal diferenciar entre la precarietat que els afecta en 
el seu procés d’inserció laboral i en la carrera professional, d’una banda, i 
la inseguretat laboral, de l’altra.

les persones més joves i amb menys formació són les que tendeixen a ex-
perimentar més inseguretat en les feines que tenen durant el procés de 
transició. davant la creença que com més feines hagi tingut un jove, més 
experiència acumularà per accedir a llocs més qualificats, investigacions 
rigoroses mostren que els joves poden quedar atrapats en un cercle viciós 
de feines precàries, amb salaris baixos i atur intermitent no voluntari, des-
prés del qual tornen a tenir més feines precàries (mcdonald, 2009). d’al-
tra banda, la baixa qualificació d’aquest sector de joves fa que sigui el que 
pateix més l’accidentalitat laboral (lópez peláez i Segado, 2009). Així ma-
teix, podem observar trajectòries d’èxit vinculades a determinades titula-
cions per a les quals hi ha més demanda en el mercat de treball; aquesta 
especialització encaixa amb nínxols laborals significatius on l’accés és par-
ticularment selectiu i competitiu (Toharia et al., 2008).

des d’una perspectiva longitudinal, constatem que els treballadors joves 
avui es troben en una situació pitjor que la que es va viure amb la crisi 
sorgida al principi dels anys noranta i que va començar a remetre el 1997. 
en el gràfic 4.10 podem apreciar com el 2011 l’atur entre els homes de 25 
a 29 anys frega el 30%, i entre els de 20 a 24 anys és del 44,5%. les últimes 
dades de l’epA (primer trimestre del 2012) indiquen que la taxa d’atur 
dels joves menors de 25 anys ha pujat al 52,01%.

l’enorme impacte d’aquesta crisi en el sector de la construcció, que els 
darrers anys ha ocupat principalment homes, la majoria joves, explica 
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GràfIc 4.10

Taxes d’atur dels homes joves segons el grup d’edat
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, diversos anys.

GràfIc 4.11

Taxes d’atur de les dones joves segons el grup d’edat 
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, diversos anys.
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aquesta situació. la caiguda del sector ha fet caure igualment la taxa 
d’ocupació dels homes joves. Al contrari, en el gràfic 4.11 observem que el 
percentatge de dones joves afectades per l’atur és lleugerament inferior al 
de crisis anteriors. 

Si ens centrem en les dades del darrer trimestre de l’epA 2011, el col·lectiu 
de població jove és el més afectat per la crisi econòmica, amb diferències 
molt significatives per comparació al total de la població. només en l’eta-
pa més tardana de la joventut comencen a estabilitzar la situació laboral i 
la carrera professional (gràfics 4.12 i 4.13).

les diferències més notables entre homes i dones es donen en el grup de 30 
a 34 anys. el percentatge d’inactius entre les dones és superior (17%) al 
dels homes (5%). Aquesta diferència es pot explicar pel dèficit del nostre 
estat del benestar respecte a les polítiques de conciliació (Flaquer, 2004). 
un percentatge elevat de dones s’ocupa de tenir cura dels infants, la gent 
gran, malalts i discapacitats, mentre que el percentatge d’homes que es 
dediquen a aquestes tasques és amb prou feines testimonial (gràfics 4.14 i 
4.15). És a dir, les dones continuen assumint les càrregues de cura i suport 
a la llar de manera majoritària.

GràfIc 4.12

Situació laboral dels homes joves per grups d’edat  
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GràfIc 4.13

Situació laboral de les dones joves per grups d’edat 
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’epa, 2011.

GràfIc 4.14

Persones inactives segons el motiu adduït per no cercar feina (homes) 
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GràfIc 4.15

Persones inactives segons el motiu adduït per no cercar feina (dones)
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   4.3. L’estat de salut dels joves

en començar aquest capítol vèiem que la salut és una variable que actua 
com un factor de risc decisiu enfront del benestar present i futur dels 
joves. d’altra banda, les condicions de salut d’aquest col·lectiu no se 
solen estudiar gaire, amb algunes excepcions (pérez et al., 2009). la jo-
ventut és una etapa de transició en la qual queda enrere el període de risc 
associat a la infància (amb tota la vulnerabilitat que comporta en matè-
ria de salut), caracteritzada per la plenitud física i la subestimació del 
risc. Considerem oportú, però, posar en entredit aquesta visió de la jo-
ventut com a moment òptim de salut almenys en dos aspectes (Furlong, 
2009): d’una banda, hi ha una evidència creixent que la salut dels joves 
està relacionada amb l’estructura familiar (layard i dunn, 2009), l’èxit 
educatiu i la posició econòmica (els ingressos de què disposen); de l’al-
tra, la joventut és un període clau durant el qual molts individus experi-
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menten conductes que, si es mantenen en el temps, poden perjudicar se-
verament la seva salut: tabac, consum de drogues, alcohol, relacions 
sexuals no segures (miles, 2000; piko, 2006).

la desigualtat social i les circumstàncies econòmiques tenen un impacte 
profund en la salut dels joves. És una tasca complexa identificar els ele-
ments que formen part de la vinculació que hi ha entre les transicions 
juvenils, la situació estructural en què el jovent desenvolupa la seva vida 
diària i algunes conductes rellevants en l’àmbit de la salut, especialment 
en aquests temps de canvis accelerats –tant econòmics com socials– en 
què vivim.

els primers anys de la joventut són un període de particular importància 
en relació amb la resta de la trajectòria vital. es tracta d’un període en 
què els joves dediquen una part molt considerable dels seus esforços a 
construir la seva identitat i a triar preferències culturals i estils de vida, 
independentment de si són saludables o no. els patrons de consum i les 
activitats de lleure són alguns dels elements fonamentals entorn dels 
quals els joves basteixen la seva identitat personal (pavis et al., 1998).

les evidències empíriques de molts països occidentals mostren que du-
rant les últimes dècades ha tingut lloc un deteriorament lent però pro-
gressiu d’alguns aspectes de la salut de la població jove, amb l’augment 
de malalties cròniques (per exemple, l’asma), l’obesitat o bé l’augment 
dels problemes psicològics de diversos graus de severitat (rutter i Smith, 
1995; Furlong, 2009).

Aquest augment dels problemes psicològics dels joves ha quedat reflectit 
en una sèrie d’estudis rellevants. per exemple, el treball de Sweeting et al. 
(2010) era una rèplica a un altre que s’havia dut a terme 23 anys abans, 
el 1987, anomenat Twenty-07 (der, 1998). per a això van usar una mos-
tra de 3.929 joves de la mateixa edat i curs escolar, i també de la mateixa 
localització geogràfica. després d’estudiar uns aspectes clau del canvi 
social que hi va haver en aquests 23 anys, van identificar una sèrie de 
factors potencials que podrien haver contribuït a la disminució de la sa-
lut psicològica dels joves en aquest temps, com ara els econòmics, fami-
liars, educatius, de valors i estils de vida, entre altres. els resultats van 
mostrar que els factors econòmics amb prou feines hi influïen, i el canvi 
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de valors i d’estils de vida només explicava una petita proporció de la 
diferència. els factors que resultaven realment explicatius eren els pro-
cessos familiars (entre altres, els conflictes amb els pares i la preocupació 
derivada d’altres relacions a la llar) i els factors educatius (és a dir, preo-
cupacions relacionades amb l’àmbit formatiu, el rendiment acadèmic i 
l’abandonament escolar).

Al nostre país s’ha constatat que la salut dels joves es veu afectada per 
diversos factors, un dels quals és l’alteració dels patrons de criança en el 
cas de les separacions dels pares, si bé la salut es recobra i de vegades 
millora un cop passat el període de crisi de la separació (espinar, 2009). 
A més a més, s’assenyalen aquelles conductes violentes que malmeten la 
salut pròpia i la de les persones que els envolten i que s’originen per una 
combinació d’aspectes familiars, educatius, socioeconòmics i personals 
(Benito de la iglesia, 2009). en aquest context, cada vegada adquireix més 
rellevància l’augment dels estats depressius entre els adolescents (garcía 
Alonso, 2009). 

GràfIc 4.16

Valoració de l’estat de salut percebut pels homes els últims dotze mesos, 
segons grups d’edat
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta de condicions de vida, 2009.
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GràfIc 4.17

Valoració de l’estat de salut percebut per les dones els últims dotze 
mesos, segons grups d’edat

GRUPS D’EDAT

0%

70%

DE 16 A 19 ANYS DE 20 A 24 ANYS DE 25 A 34 ANYS MÉS DE 35 ANYS

Ni bo ni dolentBoMolt bo Dolent Molt dolent

50%

40%

30%

20%

10%

60%

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta de condicions de vida, 2009.

A l’hora de valorar el seu estat de salut ens preguntem: quina és la per-
cepció que en tenen els joves? en general, segons les dades de l’enquesta 
sobre les condicions de vida del 2009, els joves perceben que tenen una 
«bona salut» (gràfics 4.16 i 4.17), i en aquestes manifestacions amb prou 
feines s’aprecien diferències de gènere.

un cop analitzades les dades de l’enquesta nacional de salut relatives a les 
dues últimes dècades, podem observar-hi algunes oscil·lacions entre els 
joves (gràfics 4.18 i 4.19), tot i que tant els homes com les dones manifes-
ten tenir una bona salut.

Hi ha una correlació entre salut i situació laboral. els joves ocupats entre 
16 i 24 anys tenen una salut més bona que no pas els aturats. Aquestes 
diferències s’allarguen per al tram d’edat següent, de 25 a 44 anys (taula 
4.4). no obstant això, el fet que les dades no permetin desglossar aquests 
trams ens impedeix objectivar encara més aquestes diferències en la per-
cepció pròpia de la salut.
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GràfIc 4.18

Valoració de l’estat de salut percebut pels homes de 16 a 24 anys  
els últims dotze mesos
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.

GràfIc 4.19

Valoració de l’estat de salut percebut per les dones de 16 a 24 anys  
els últims dotze mesos
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.
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tauLa 4.4

Valoració positiva de l’estat de salut percebut, segons l’edat  
i la situació laboral

EDAT SiTUAció 1987 1993 1995 1997 2001 2003 2006

16-24 anys 

Ocupats 85,79 85,00 83,02 82,13 84,99 85,05 84,52

Aturats 80,43 82,40 81,07 77,32 83,92 79,64 79,29

Inactius 86,74 86,01 83,54 87,31 89,68 89,18 90,95

25-44 anys 

Ocupats 83,03 83,99 83,42 84,24 85,18 84,09 81,05

Aturats 75,45 75,40 77,87 76,78 77,06 75,06 71,88

Inactius 74,34 74,36 69,41 74,70 72,79 68,70 67,69

45-64 anys 

Ocupats 68,44 69,82 70,38 67,98 74,27 71,19 67,35

Aturats 61,28 63,98 51,82 59,29 53,20 52,26 52,93

Inactius 45,60 50,28 47,53 50,00 52,58 48,63 47,78

més de  
65 anys 

Ocupats 64,47 60,29 – – 63,23 51,68 59,78

Aturats – – – – – – –

Inactius 38,09 40,32 38,20 41,80 40,69 37,80 39,43

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.

A les manifestacions dels joves s’afegeixen els mesuraments objectius i re-
gistrats de conductes de risc relacionades amb la salut. Si comparem les 
seves percepcions amb aquestes dades, podem concloure que els resultats 
s’avalen mútuament. Hi observem un descens continuat al llarg dels anys 
en el consum de tabac (gràfics 4.20 i 4.21).

observem així mateix un descens en l’evolució dels que es declaren no 
consumidors d’alcohol (gràfics 4.22 i 4.23), tot i que amb una pauta dife-
rent de consum, ja que els no consumidors augmenten des del 2001 al 2003 
i després baixen el 2006.

no obstant això, cal fer alguna objecció a aquesta percepció sobre el bon 
estat de salut (gràfics 4.24 i 4.25), ja que l’índex d’obesitat no ha fet sinó 
augmentar en els vint anys considerats, entre el 1987 i el 2006.



Les transIcIons forMatIves I LaBoraLs I L’estat de saLut 131

GràfIc 4.20 

Percentatge de joves de 16 a 24 anys que es declaren fumadors, per sexe
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys. 

GràfIc 4.21

Percentatge de població que es declara fumadora, segons grups d’edat
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.
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GràfIc 4.22

Percentatge de joves de 16 a 24 anys que es declaren no consumidors 
d’alcohol, per sexe
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nota: la font no recull els qui declaren ser-ne consumidors.
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.

GràfIc 4.23

Percentatge de població que es declara no consumidora d’alcohol, 
segons grups d’edat
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nota: la font no recull els qui declaren ser-ne consumidors. 
font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.
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GràfIc 4.24

Percentatge de joves de 20 a 24 anys amb un índex de massa corporal 
superior a 30kg/m2
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.

GràfIc 4.25

Percentatge de població amb un índex de massa corporal superior  
a 30 kg/m², per grups d’edat
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.
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en el context descrit, a la percepció positiva del seu benestar cal afegir el fet 
objectiu de l’augment de l’esperança de vida a les nostres societats avança-
des. Si bé l’autopercepció de la salut i l’esperança de vida són factors inde-
pendents, sí que es pot establir una certa associació entre el considerable 
augment de l’esperança de vida i el reforç simbòlic de la seva autopercepció 
de benestar. A espanya l’esperança de vida dels joves ha augmentat signifi-
cativament (gràfic 4.26): si el 1960 l’esperança de vida d’un noi de 15 anys 
era de 72 anys, el 2007 havia passat a ser de 78; per a les dones les notícies 
encara són millors: dels 75 anys del 1960 s’ha passat als 85 del 2007. en re-
sum, les percepcions dels joves són força optimistes, tot i que el seu estat de 
salut estigui una mica deteriorat, bàsicament per factors propis d’una soci-
etat consumista, com ara el consum de substàncies tòxiques i la sobreali-
mentació.

GràfIc 4.26

Esperança de vida als 15 anys
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font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta nacional de salut, diversos anys.

la relativa bona salut de què gaudeixen els joves espanyols té un correlat 
directe en el percentatge de suïcidis, com podem veure en el gràfic 4.27. de 
fet, espanya, juntament amb grècia, és el país amb menor ràtio de suïcidis 
entre els joves per cada 100.000 habitants, molt per sota de la mitjana euro-
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pea. les últimes dades disponibles a escala europea corresponen al 2008, de 
manera que no ens permeten analitzar comparativament la incidència de la 
crisi en l’índex de suïcidis juvenils. en tot cas les dades palesen el fet que a 
espanya el benestar dels joves és més elevat que el d’altres joves europeus 
com ara a Suècia o França, on els índexs de suïcidis són molt superiors. per 
edats observem que, a mesura que augmenta l’edat, també ho fa la incidèn-
cia del suïcidi, llevat del cas de Suècia, on és més elevada en el grup de 20 a 
24 anys.

GràfIc 4.27

Índex de suïcidis per cada 100.000 habitants, per grups d’edat  
i països, 2008
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font: elaboració pròpia a partir de dades d’eurostat, diversos anys. 
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pel que fa a l’evolució dels suïcidis juvenils des de l’any 2000 (gràfic 4.28), 
observem que l’índex roman gairebé constant i fins i tot, en el grup d’edat de 
30 a 34 anys, s’ha reduït, la qual cosa pot voler dir que l’empitjorament de 
les condicions objectives dels joves a conseqüència de la crisi econòmica no 
ha tingut repercussions directes en els suïcidis, potser a causa del suport 
material i emocional que proporcionen les famílies als joves al nostre país. 
les dades del gràfic també indiquen que, com més augmenta l’edat, més alt 
és el nombre de suïcidis, un fet potser atribuïble al pes poblacional d’aquest 
grup d’edat. destaca igualment el fet que l’índex de suïcidis és més baix 
entre els joves que no pas en el conjunt de la població.

GràfIc 4.28

Índex de suïcidis per cada 100.000 habitants per grups d’edat,  
Espanya, 2000-2009
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font: elaboració pròpia a partir del moviment natural de la població, Ine, diversos anys.

en definitiva, com han assenyalat namkee et al. (2012), el benestar sub-
jectiu dels joves difereix del d’altres col·lectius a causa de les diferents 
circumstàncies que es donen al llarg del cicle vital. entre aquestes cir-
cumstàncies destaca el suport familiar i el fet de ser independents. els 
joves que viuen independentment dels pares són els que presenten un 
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grau de satisfacció més alt, amb un efecte molt significatiu. per tant, la 
independència i el suport familiar són elements que cal tenir molt en 
compte en l’anàlisi del benestar subjectiu dels joves en relació amb la 
salut, la feina i la situació econòmica.

 4.4. La importància de l’educació, la inserció laboral i la salut

Al llarg d’aquest capítol hem analitzat amb deteniment tres factors fona-
mentals en les transicions dels joves a la vida adulta: el nivell de formació, 
la situació laboral i alguns indicadors sobre el seu estat de salut. de la in-
terpretació d’aquests factors hem obtingut una sèrie de conclusions que 
detallem tot seguit. 

la primera és que els nostres joves tenen el percentatge de risc d’exclusió 
social més elevat, fins i tot en el grau més extrem, que és la pobresa. una 
orientació social marcadament familista protegeix i invisibilitza d’alguna 
manera la precarietat i l’exclusió a les quals es veuen abocats. 

respecte a l’educació, veiem que actualment són les dones joves (per 
comparació als homes) les que assoleixen nivells educatius més elevats; 
tots dos sexes, però, tenen el millor nivell educatiu de la nostra història. 
la paradoxa és que això conviu amb un alt percentatge d’abandonament 
escolar. ens podem demanar, aleshores, quin és el pes del disseny educa-
tiu a l’hora de retenir l’estudiant? Si fos significatiu, sembla probable que 
aquest percentatge d’abandonament es veuria reduït. És que potser la 
nostra educació és elitista, adreçada a joves amb un entorn protector i 
facilitador del seu procés educatiu? llavors, és l’entorn el que en última 
instància enforteix en uns casos o trenca, en altres, el procés educatiu dels 
joves? Són qüestions obertes sobre les quals val la pena d’aprofundir en 
estudis que se centrin en el sistema educatiu espanyol.

però encara que el nostre jovent actual –tant homes com dones– tingui el 
millor nivell educatiu de la història, es fan evidents una sèrie de proble-
mes importants derivats d’un mercat de treball caracteritzat per la tem-
poralitat contractual, l’atur intermitent, els riscos laborals, la desaparició 
de la carrera professional lineal i la manca d’adequació entre la titulació 
i el lloc de treball. 
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Tant la sobrequalificació dels més preparats com la manca de qualificació 
dels que ho estan menys (és a dir, els joves situats en els dos extrems for-
matius) il·lustren aquesta negativa manca de correspondència entre for-
mació i inserció laboral, que marca la vulnerabilitat del col·lectiu. els més 
qualificats troben dificultats per ocupar llocs que corresponguin a la seva 
formació, i salten d’una feina de qualificació inferior a una altra (llevat 
d’un petit percentatge de casos), mentre que els menys qualificats entren 
en una dinàmica de feines precàries que s’alternen amb períodes d’atur. i 
tot i que els titulats superiors puguin escapar de l’atur de llarga durada i 
dels sectors de més baixa qualificació, ells mateixos no poden evitar estar 
involucrats en una espiral de precarietat que posa en entredit la possibili-
tat de rendibilitzar els estudis cursats.

en síntesi retrospectiva, entre els anys 1996 i 2011 es constaten diferències 
significatives entre homes i dones joves quant a la situació laboral. els 
homes joves presenten taxes d’atur més elevades per comparació a la resta 
de la població. i tot i que per al grup de 16 a 19 anys aquest efecte s’expli-
ca perquè ens referim a joves la majoria dels quals encara estudien, les 
dades d’atur per al grup entre 20 i 24 anys (43% els homes, 41% les dones) 
són alarmants i avalen que es prolongui la permanència del jove en el sis-
tema educatiu, que és un tret de l’actualitat. davant la manca de feina, el 
jove es continua formant, per veure si una qualificació més alta obre pas 
finalment a la plena inserció que esperen. És a partir del període que va 
dels 30 als 34 anys quan la majoria dels joves troben una certa permanèn-
cia en la feina i la possibilitat d’anar construint progressivament una car-
rera professional cada vegada més estable i continuada. Cal destacar, però, 
que el nombre de dones joves inactives és superior al d’homes, sobretot en 
el grup de 25 a 29 anys. Això es pot explicar perquè les dones continuen 
assumint les càrregues de la llar en una mesura més gran que els homes 
(moreno mínguez i gentile, 2011).

en relació amb la salut de la població jove, cal assenyalar que els joves –i 
especialment els que tenen més baixa qualificació– pateixen un percentat-
ge més alt d’accidents laborals. malgrat els riscos derivats del tipus de 
tasques que fan, la salut dels joves espanyols és bona. Se «senten bé» (eCV, 
2009) i «estan bé» (ine, 1960-2007), amb alguna excepció, com ara pel 
que fa a l’augment de l’obesitat. A més a més, es troben en un context en 
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què la seva esperança de vida no ha fet sinó augmentar, la qual cosa refor-
ça la seva visió positiva sobre la salut.

en definitiva i com a conclusió, cal cridar l’atenció sobre els elevats per-
centatges d’atur, un aspecte que, com hem vist en aquest capítol, escapa a 
les capacitats individuals i col·lectives d’aquest grup de població. es for-
men sense treva, treballen sense esperar una correspondència amb la seva 
qualificació i se senten en bones condicions físiques. però necessiten opor-
tunitats de caràcter estructural que modifiquin substancialment el marc 
en què es mouen, perquè altrament, ara com ara, els esforços que fan no 
estan recompensats com caldria.
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  V.   Transicions juvenils, polítiques  
de joventut i serveis socials

els joves no són els únics actors que intervenen en la seva pròpia vida: cal 
prendre en consideració el context, el conjunt de constrenyiments i oportu-
nitats que emmarquen les seves trajectòries. en aquest sentit, una de les 
prioritats d’aquest estudi és analitzar els contextos normatius i institucio-
nals en què es produeixen les transicions dels joves. entre aquests contextos, 
no podem deixar d’analitzar un àmbit clau: les polítiques socials i, específi-
cament, els programes per a joves que dissenyen i posen en pràctica els ser-
veis socials de les institucions locals, autonòmiques i estatals. Tot seguit ana-
litzem tres qüestions rellevants, en funció de les dades disponibles: 

� •��En�primer�lloc,�les�polítiques�socials�europees�des�d’una�perspectiva�
comparada. l’anàlisi de les propostes formulades per la unió euro-
pea sobre les polítiques de joventut en el document Youth Strategy 
2010-2018 (Consell de la ue, 2009) contrasta amb la diversitat d’insti-
tucions, polítiques i programes que es desenvolupen a cada país (taula 
5.1). d’acord amb Quintana (2011: 18-21), les directrius d’aquest do-
cument europeu són excessivament generalistes, ja que no defineixen 
clarament el contingut ni el significat de les polítiques públiques de 
joventut, tot i que estableixen principis generals per a la seva aplicació 
–com ara la transversalitat, la cooperació entre agents o bé la lluita 
contra la discriminació en matèria de gènere– que s’haurien d’intro-
duir en els programes nacionals de polítiques de joventut. la taula 5.1 
recull, a manera d’introducció, una síntesi descriptiva de la filosofia 
de les polítiques de joventut als països dels quals hi havia dades dispo-
nibles. per elaborar-la, hem consultat diversos informes europeus que 
ens han permès de resumir la informació comparada que presentem.
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tauLa 5.1

Les polítiques de joventut a Espanya, França, Alemanya, els Països 
Baixos, Suècia i el Regne Unit

inSTiTUció  
RESPonSABlE DE lES 
PolíTiQUES DE jovEnTUT

ÀmBiTS D’AcTUAció PRioRiTATS PlAnS D’AcTUAció

Espanya
injUvE, ministeri  
de Sanitat, Política 
Social i igualtat

nacional, regional  
i local

ocupació, formació, 
assessorament, 
intercanvi

Plans locals, regionals 
i pla nacional 

França

Departament de 
joventut i Societat 
cívica dependent 
d’Educació, joventut  
i Societat cívica

nacional, regional  
i local

Formació, ocupació, 
participació, salut

llibre verd sobre 
els joves, polítiques 
transversals en tots 
els ministeris

Alemanya

ministeri Federal  
de Família, Dona  
i joves

Estats federals 
(Länder) i local

voluntariat, serveis 
socials

nivell federal. Els 
estats federals són 
independents en les 
polítiques

Països Baixos

ministeri d’ocupació Administració local  
i províncies

Suport familiar, 
educació, temps 
lliure, salut

Estratègia nacional 
i local coordinada

Suècia

Diversos ministeris  
en coordinació  
amb el d’Educació  
i ciència

nacional i local Participació, benestar Estratègia nacional 
per a les polítiques 
de joventut 2009 
(transversal)

Regne Unit
Departament 
d’Educació

nacional i local Assistència, formació, 
ocupació, protecció

Estratègia per  
a joves i infants 
(2006-2016)

font: elaboració pròpia a partir del document «assessing practices for using indicators in fields related to youth», 
Informe final de la comissió europea, dG education and culture, c4431 / febrer 2011.

� •��En�segon�lloc,�destaca�l’ús�intensiu�de�les�noves�tecnologies�i�les�xarxes�
socials per part dels joves (taules 5.2 i 5.3), membres d’una generació de 
«natius digitals», i la seva mobilització col·lectiva (el 15-m n’és una 
mostra); tot plegat s’afegeix a una valoració negativa dels partits polí-
tics, els sindicats i les institucions representatives (taula 5.4). per tant, si 
les polítiques de joventut i els serveis socials volen arribar al jovent i ser 
realment efectius, s’han d’adaptar a l’entorn digital que la població jove 
utilitza intensivament.
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tauLa 5.2  

Evolució del consum d’internet en els joves de 14 a 24 anys

2007 2008 2009 2010 2011

consum d’internet 78,5% 72,5% 77,5% 81,4% 84,9%

Percentatge de creixement els darrers cinc anys: 8,2

font: enquesta general de mitjans, 3t acumulat, 2007-2011.

tauLa 5.3  

Evolució de l’accés a les xarxes socials en els joves de 14 a 24 anys

2007 2008 2009 2010 2011

accés a xarxes socials en l’últim mes – – – 46,4% 63,0%

Percentatge de creixement l’últim any: 35,8

font: enquesta general de mitjans, 3t acumulat, 2007-2011.

tauLa 5.4 

Confiança dels joves de 15 a 29 anys en les institucions (2011), 
escala de 0 a 10

organitzacions no governamentals 6,8

exèrcit 6,2

policia i Guàrdia civil 6,2

poder judicial 5,7

Monarquia 4,5

sindicats 4,5

Govern 3,6

entitats financeres 3,5

església catòlica 3,1

classe política 2,8

nota: valors mitjans respecte a la base dels joves que es posicionen en l’escala.
font: elaboració pròpia a partir del sondeig d’opinió de l’Injuve, 160, 2011.

•��En�tercer� lloc,�quan�ens�referim�a�una� joventut�que�es� relaciona� i�es�
mobilitza, tant a la xarxa com al carrer, les dades disponibles en l’àmbit 
dels serveis socials ens mostren, així i tot, la poca rellevància d’aquest 
col·lectiu com a tal: el percentatge d’usuaris dels serveis socials englo-
bats en la categoria de referència «joventut» representaven l’1,18% del 
total l’any 2009 (taula 5.5).
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tauLa 5.5

Nombre d’usuaris dels serveis socials per sector de referència (2009)

sector de referèncIa usuarIs percentatGe

01 família 543.704 24,08%

02 Infància 131.608 5,83%

03 Joventut 26.750 1,18%

04 dona 89.838 3,98%

05 persones grans 849.711 37,63%

06 persones amb discapacitats 292.996 12,97%

07 reclusos i exreclusos 3.979 0,18%

08 Minories ètniques 34.770 1,54%

09 Marginats sense llar i transeünts 10.703 0,47%

10 toxicòmans (alcohòlics i drogoaddictes) 13.573 0,60%

11 refugiats i asilats 590 0,03%

12 emigrants 16.677 0,74%

13 necessitats per riscos catastròfics 1.317 0,06%

14 Malalts mentals 8.418 0,37%

15 Malalts terminals 1.318 0,06%

16 altres grups en situació de necessitat 62.436 2,76%

17 Immigrants 169.868 7,52%

Total 2.258.256 100,00%

font: Ministeri de sanitat, política social i Igualtat (sIuss, 2009-2010).

en analitzar com es materialitzen les orientacions polítiques en programes i 
prestacions, observem la limitada presència real de la joventut en els serveis 
socials, i en quina mesura hem de redefinir els nostres programes per poder 
respondre a les seves demandes i afavorir les seves transicions en un context 
de creixent precarietat laboral i econòmica. Totes dues qüestions tenen a 
veure amb un aspecte clau: la participació dels joves. Cal dissenyar políti-
ques que tinguin en compte les característiques de les seves transicions, l’he-
terogeneïtat dels integrants d’aquest col·lectiu i la seva condició de natius 
digitals. en aquest capítol pretenem aprofundir en aquestes qüestions des 
d’una doble perspectiva. en primer lloc, analitzarem les prioritats de la po-
lítica social des d’un punt de vista europeu comparat i la importància de les 
polítiques de joventut. en segon lloc, estudiarem les dades sobre els benefi-
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ciaris dels serveis socials, per mostrar fins a quin punt la joventut, com a 
sector de referència, amb prou feines hi té rellevància.

 5.1. Polítiques socials i transicions juvenils

en l’àmbit de la unió europea, les propostes de polítiques socials adreçades 
als joves insisteixen explícitament en la seva participació com un requisit 
indispensable per afrontar els principals reptes que els afecten: l’atur, el fra-
càs escolar, la pobresa, els baixos nivells de participació en la vida pública i 
els problemes de salut (Consell de la ue, 2009). entre els nostres joves, 
constatem una situació paradoxal: la manca de participació en tots els ni-
vells institucionalitzats (associacions, partits polítics, sindicats) corre paral-
lela a una utilització intensiva de les xarxes socials (taula 5.3) i una mobilit-
zació dins i fora de la xarxa, com ho demostra el moviment 15-m, que ha 
aconseguit una gran visibilitat a l’agenda pública. Com veurem tot seguit, 
un dels reptes principals que han d’afrontar les polítiques de joventut a la 
unió europea, i específicament en el cas espanyol, és el pes relativament 
migrat que tenen en el conjunt de les polítiques socials de l’estat del benestar.

Quan s’analitzen les polítiques socials i la seva relació amb les transicions 
juvenils, cal abordar tres qüestions: la importància relativa de les polítiques 
socials, el context europeu i l’avaluació d’algunes de les mesures que s’han 
desenvolupat en aquest camp els darrers anys, com ara la renda d’emanci-
pació en el cas espanyol. 

5.1.1. Els serveis socials i el jovent

les recerques sobre les dues dimensions bàsiques que caracteritzen la vida 
dels joves (la transició professional i la transició familiar) s’han de comple-
mentar amb l’anàlisi dels programes destinats als joves en les polítiques pú-
bliques i els serveis socials. en primer lloc, perquè així veiem el model d’in-
tegració social des del qual s’han dissenyat, i això ens permet analitzar la 
importància de la joventut a les nostres societats; en segon lloc, perquè pre-
cisament els serveis socials constitueixen l’últim mur de contenció institucio-
nal contra l’exclusió social. 
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en les transicions fallides dels joves, ens hem de demanar quin paper hi 
exerceixen els serveis socials, i també quina visió en té el jovent. el fet que 
s’usin més o menys els recursos disponibles en matèria de serveis socials es 
pot interpretar segons la major o menor adaptació a les demandes dels jo-
ves i a les seves situacions de risc reals, però també en funció de la informa-
ció (o manca d’informació) que els joves tenen sobre aquests programes i 
recursos. 

Cal conèixer les institucions que tenim a les nostres societats, saber com 
funcionen i analitzar en quina mesura permeten que els nostres drets esde-
vinguin capacitats reals (Sen, 2000). Com ha documentat Comas (2011) 
molt rigorosament, és prioritari repensar i reorientar les polítiques públi-
ques de joventut conjugant les necessitats objectives i subjectives dels jo-
ves. el jovent s’ha de reconèixer com a subjecte vàlid (Honneth, 2009) de 
les nostres societats democràtiques. per això cal afavorir la trajectòria dels 
joves, donar-los veu i participació, i dissenyar les polítiques socials tenint 
en compte la seva necessitat d’esdevenir ciutadans. i tot plegat en un con-
text en què les transicions ideals (feina fixa i independència de la llar fami-
liar) són cada vegada més difícils de completar. d’alguna manera, en ana-
litzar tant el context en què es desplega la vida dels joves com la seva 
pròpia trajectòria vital, el que cal posar en relleu és la qüestió de la vulne-
rabilitat. 

podríem dir que l’estat del benestar és la resposta col·lectiva que ens hem 
donat per assegurar la llibertat, el benestar i reduir els nivells de vulnera-
bilitat de la població, tant en l’àmbit assistencial i de protecció social com 
en el jurídic i normatiu o en el de la participació política i implicació cívi-
ca. en una democràcia avançada com l’espanyola, les polítiques de joven-
tut troben aquí la seva justificació última: fer possible l’augment de les 
competències i capacitats dels joves, afavorir el desenvolupament de les 
seves trajectòries personals i col·lectives i, en definitiva, reduir els seus ni-
vells de vulnerabilitat present i futura (lorenzo i lópez, 2012). encara 
que sempre s’experimenta de manera personal, aquesta vulnerabilitat és 
social en cadascun de nosaltres i ens remet al nostre context socioeconò-
mic i cultural (Bendit et al., 2009).

en aquest sentit, les manifestacions del moviment 15-m del 2011, organit-
zades en una xarxa global de protestes, han posat en relleu dues qüestions. 
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en primer lloc, el conjunt de problemàtiques dels joves (però no només 
d’ells), que amb el temps esdevenen cròniques. malgrat que formen part 
de l’agenda dels diversos governs, no s’han aconseguit avanços significa-
tius i els joves continuen immersos en un cercle viciós: alts nivells d’atur, 
contractes precaris, sous baixos, mobilitat social descendent i manca d’ex-
pectatives. Bona part de la població espanyola ha experimentat una forta 
solidaritat i complicitat amb aquest moviment: independentment de si es-
tan d’acord o no amb els seus lemes o propostes, comprenen i compartei-
xen la difícil situació que viuen els nostres joves. 

en segon lloc, les mobilitzacions online i offline han demostrat la capacitat 
dels joves, que ja són natius digitals (taula 5.2, pàg. 142), per actuar de ma-
nera coordinada i esdevenir part de l’agenda pública. les nostres actuals 
generacions de vint i trenta anys estan experimentant el que nussbaum 
(2001) anomena «capacitat d’afiliació»: ser capaços de viure amb els altres, 
de reconèixer-los i prendre’ls en consideració, de relacionar-s’hi i de trac-
tar-se els uns als altres com a éssers dignes i amb el mateix valor. no tots els 
joves han participat en el moviment 15-m, però sí que són usuaris intensius 
de les xarxes socials, ja que hi troben un entorn relacional que potencia la 
seva capacitat per compartir informació i establir estratègies per actuar. els 
joves, per mitjà de les xarxes socials, trenquen amb el mite individualista 
neoliberal que ens defineix com individus aïllats en competència darwinista, 
en un entorn estructural que no pot ser qüestionat. la seva experiència com 
a usuaris de les xarxes socials els permet qüestionar un món definit com un 
mercat, on només podem desenvolupar trajectòries individuals, i acceptar 
les regles del joc ja establertes. Al mateix temps, s’han vinculat els uns amb 
els altres, fins arribar a convertir-se en part de l’agenda dels mitjans de co-
municació i dels partits polítics. S’han comunicat, s’han reconegut, s’han 
organitzat i així han permès posar en relleu la situació de vulnerabilitat en 
què es troben, tant en l’àmbit laboral com en el social, institucional i sanita-
ri (Taibo, 2011). 

5.1.2. Les polítiques de joventut a la Unió Europea

d’acord amb el plantejament teòric de Wallace i Bendit (2009), l’anàlisi 
comparada de les polítiques de joventut a europa presenta nombrosos pro-
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blemes metodològics, entre els quals destaquen la gran diversitat entre paï-
sos, com també dins els mateixos contextos nacionals, on trobem un elevat 
grau de descentralització regional i local (Quintana, 2011). el treball de 
Quintana té un interès especial, ja que ha tractat d’establir una sèrie d’indi-
cadors viables per definir el tipus de polítiques públiques desplegades a 
quatre ciutats europees. de fet, no disposem de cap estudi comparat sobre 
les polítiques de joventut europees, atesa la dificultat d’aquest exercici em-
píric, i els estudis que s’han fet se centren en països i ciutats concrets (Brad-
ley i Van Hoof, 2005; leccardi i ruspini, 2006; Comas, 2011; Quintana, 
2011). en un intent d’establir un marc comparat en el qual interpretar la 
diversitat de les polítiques de joventut europees, Wallace i Bendit (2009) 
han proposat una tipologia descriptiva basada en els models d’esping-An-
dersen (2000), gallie i paugam (2000) i Walther (2006), i que podem sinte-
titzar en la taula 5.6.

tauLa 5.6 

Tipologia de les polítiques de joventut a Europa

moDEl DE PolíTiQUES 
DE jovEnTUT

PAïSoS
imATGE DominAnT  
DE lA jovEnTUT

oBjEcTiUS PRoBlEmES GRUPS D’AcTUAció

UnivERSAliSTA

Dinamarca, 
Finlàndia, 
noruega,  
Suècia

Els joves  
com a recurs

Autonomia, 
independència, 
participació 
social i política

Participació dels 
joves

joves com 
un tot

comUniTARi

irlanda,  
Regne Unit

Els joves  
com a problema

Prevenció de 
problemes 
socials, 
participació

joves exclosos  
i participació 
dels joves

joves exclosos  
i amb 
problemes

PRoTEcToR

Àustria, Bèlgica, 
Alemanya, 
luxemburg, 
Països Baixos

joves 
vulnerables, 
joves com a 
recurs i joves 
com a problema

integració, 
prevenció de 
problemes 
socials, 
participació 
política

Participació dels 
joves i exclusió 
social dels joves

joves com 
un tot, joves 
vulnerables

cEnTRAliSTA

Grècia, itàlia, 
Portugal, 
Espanya

Els joves  
com a problema 
i com a recurs

Autonomia, 
independència, 
integració i 
participació 
política

Permanència de 
l’exclusió social 
dels joves

Grups concrets 
de joves

font: elaboració pròpia a partir de Wallace i Bendit (2009: 153).
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en el model de política de joventut universalista, les administracions pú-
bliques dels països del nord d’europa ofereixen tota mena d’ajudes eco-
nòmiques per afavorir l’autonomia dels joves. Això encaixa amb la diver-
sitat de models familiars que hi ha en aquests països. la política social i 
pública és primordial, però la societat civil també té un elevat grau de 
participació pública mitjançant diverses organitzacions socials. Això vol 
dir que la participació social dels joves és elevada i que són un col·lectiu 
clau en el disseny de les polítiques socials, tot i que no hi hagi un sector 
específic o un ministeri d’intervenció social adreçat al jovent.

el model de política basat en la comunitat és propi dels països de règim 
liberal (irlanda i el regne unit), on les polítiques de joventut es deleguen 
en la societat civil (organitzacions religioses i voluntàries). l’àmbit local 
i les comunitats són els protagonistes de les polítiques socials i de joven-
tut. les polítiques de joventut no s’adrecen als joves com un tot, sinó que 
intervenen més aviat en sectors específics com ara els exclosos, les mino-
ries ètniques, etc.

l’anomenat model protector de les polítiques de joventut es correspon 
amb el model corporativista del règim de benestar definit per esping-
Andersen. A aquest grup pertanyen Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, 
luxemburg i els països Baixos. en aquests països les polítiques les gestio-
nen els instituts de joventut, que depenen dels ministeris corresponents. 
el caràcter de les polítiques és d’alguna manera paternalista, i té com a 
objectiu fonamental recolzar i promocionar els itineraris laborals i for-
matius dels joves perquè puguin resoldre els problemes d’inserció. les 
polítiques estan descentralitzades i depenen de les regions federals, tot i 
que algunes competències són en mans del govern central. d’altra banda, 
la societat civil i altres organitzacions s’involucren activament en la pres-
tació de serveis socials adreçats als joves, tot i que no estan plenament 
incorporades a les institucions estatals com a instruments de provisió de 
benestar.

el tipus centralitzat de polítiques de joventut correspon al model medi-
terrani de règim de benestar que Walther (2006) i gallie i paugam (2000) 
anomenen «subproteccionista» i que correspon a grècia, portugal, espa-
nya i itàlia. en aquests països les polítiques socials i de joventut són limi-
tades i s’han introduït recentment com a resposta a les demandes i iniciatives 
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europees. durant l’última dècada l’estat i les regions han començat a 
gestionar una emergent però insuficient política social destinada als jo-
ves, amb actuacions que fins ara havien girat entorn de l’àmbit privat de 
les famílies. d’altra banda, la societat civil no s’involucra gaire en les 
polítiques de joventut, a conseqüència de l’escassa tradició d’associacio-
nisme. malgrat la limitada participació dels joves en associacions i orga-
nitzacions, en resposta a la crisi econòmica es comença a desenvolupar en 
aquests països un canvi d’estratègia a aquest respecte, com evidencia el 
moviment 15-m. el fet que les polítiques de joventut s’hi hagin desplegat 
tardanament també implica que hi ha una trajectòria futura de canvi més 
pronunciada que en altres països europeus que tenen una tradició més 
arrelada en aquest àmbit.

en l’àmbit pràctic dels programes i polítiques de joventut, podem dife-
renciar tres nivells: els de la unió europea, els nacionals i els que desen-
volupen les administracions regionals, autonòmiques i locals. pel que fa 
al concepte de polítiques de joventut comparades, no hi ha una definició 
unívoca. Aquest terme engloba les polítiques educatives, d’habitatge, 
d’emancipació, etc. Tot plegat un conjunt de mesures polítiques i serveis 
socials que afecten els joves d’una manera o altra, i que són desplegats 
per les diverses administracions. des d’una perspectiva comparada, esta-
blim quatre àmbits en les polítiques de joventut, que ens permeten d’ana-
litzar les diferències entre països: les institucions responsables de les polí-
tiques de joventut als països de la ue; els seus àmbits d’actuació; les seves 
prioritats, i, finalment, els seus plans d’actuació. Com podem observar a 
la taula 5.1 (pàgina 141), tant les prioritats com l’àmbit d’actuació són 
diferents, la qual cosa implica dificultats a l’hora de proposar anàlisis 
comparatives (ja que les polítiques de joventut, per exemple en el cas es-
panyol, no tan sols concerneixen el ministeri de Sanitat, política Social i 
igualtat, sinó que també les despleguen els organismes corresponents a 
les comunitats autònomes).

la primera conclusió, segons les dades disponibles, és que no tenim un 
mapa descriptiu de les polítiques destinades als joves desenvolupades per 
les diverses administracions a escala europea (una de les conclusions 
d’aquesta investigació és precisament la urgència d’abordar aquest estudi 
comparatiu els propers anys). el que sí que tenim són directrius que ema-
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nen de les institucions europees i que serveixen de marc orientatiu per a 
les polítiques nacionals de joventut. Alguns exemples d’aquestes accions 
els trobem en iniciatives com ara «Youth on the move», que mira de tro-
bar resposta als reptes que han d’afrontar els joves, o la resolució del 2010 
sobre «new skills for new jobs: the way forward» (docs. 15.276/10 i 
10.841/10), i més concretament en la resolució del Consell d’europa 
(2009) que va establir el marc general per a la cooperació entre estats en 
l’àmbit de les polítiques de joventut per al període 2010-2018.

la unió europea ha desenvolupat polítiques dirigides a afavorir la mo-
bilitat dels joves, la participació i el voluntariat, a fi de construir una 
ciutadania europea basada, precisament, en el reconeixement de l’altre 
com a ciutadà. per exemple, l’objectiu de l’acció 2 –denominada «Servei 
voluntari europeu»– del programa «Joventut» (2000-2006), orientat a 
afavorir la mobilitat i l’educació no formal entre joves de 15 a 25 anys, és 
que les persones entre 18 i 25 anys puguin treballar durant 12 mesos en 
un projecte local de voluntariat a l’estranger. l’acció 3 del mateix progra-
ma, «iniciatives relatives a la joventut», que es proposa que adolescents i 
joves fins a 25 anys puguin obtenir ajuda per dur a terme un projecte a 
escala local, ofereix l’ocasió de posar en pràctica l’experiència i els conei-
xements adquirits durant el servei voluntari europeu. Aquests objectius 
han estat assumits pel programa «Joventut en acció 2007-2013» i afavo-
reixen la ciutadania activa i la cooperació dels joves.

Considerem especialment important ressaltar la recerca de la participa-
ció en la vida democràtica i els intercanvis (en l’acció número 1, «la jo-
ventut amb europa»), com també el servei voluntari europeu, amb l’ob-
jectiu d’afavorir la solidaritat de la joventut i el compromís actiu. l’acció 
número 5, que es proposa afavorir la comunicació entre els joves i els qui 
elaboren les polítiques de joventut, dóna suport al diàleg estructurat en-
tre el jovent i els responsables polítics, la cooperació amb les organitza-
cions internacionals i les mesures destinades a aprofundir el coneixement 
de l’àmbit de la joventut («suport a la cooperació política»). no obstant 
això, cal remarcar una paradoxa: disposem d’un conjunt de propostes i 
recomanacions de les institucions europees i un ampli camp temàtic de 
recerca sobre les polítiques socials i la joventut, però amb prou feines 
s’han publicat estudis específics des d’una perspectiva comparada sobre 
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la utilització dels recursos públics i els programes que tiren endavant les 
unitats de serveis socials en l’àmbit de la unió europea. 

5.1.3. Polítiques socials, despesa social i participació juvenil

Quan analitzem el percentatge de despesa social en joventut als diversos 
països europeus, hi trobem una característica comuna: la inversió en polí-
tiques socials en l’àmbit de la joventut és molt inferior al percentatge de 
població que representen els joves, en un continent envellit (en el qual 
donar suport a la població jove és, sens dubte, una necessitat estratègica 
per assegurar la pròpia supervivència). Com veiem en la taula 5.7, el con-
junt de polítiques socials per als joves (polítiques laborals actives, ajudes a 
l’habitatge i altres polítiques socials) representa una inversió molt reduïda 
en el total de despeses socials.

tauLa 5.7 

Despesa social en joventut (percentatge de la despesa social  
total), 2008

país despesa socIaL totaL

regne unit 6,6

dinamarca 6,5

països Baixos 5,1

Irlanda 4,4

suècia 4,4

frança 3,9

alemanya 3,8

finlàndia 3,4

Bèlgica 3,1

espanya 2,9

Luxemburg 2,6

Grècia 2,3

àustria 2,1

portugal 1,5

Itàlia 1,3

nota: l’índex comprèn els programes de polítiques laborals actives, ajudes a l’habitatge i altres polítiques socials 
destinades als joves.
font: elaboració pròpia a partir de les dades agregades de l’ocde, 2009 (Moreno Mínguez, 2012).
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A espanya, cal destacar el paper que ha tingut la renda d’emancipació dels 
joves durant el període en què ha estat vigent: es va regular pel rd 
1.472/2007, de 2 de novembre, modificat pel rd 366/2009, de 20 de març. 
els destinataris són joves entre 22 i 30 anys, el tram d’edat en què és més 
difícil constituir una llar pròpia i tenir feina amb una remuneració que ho 
permeti, quan es produeix la doble transició laboral i familiar (taula 5.8).

tauLa 5.8

Renda bàsica d’emancipació. Nombre de perceptors, 2008-2011

HoMes dones totaL varIacIó anuaL

2008 27.919 35.247 63.166 42%

2009 73.338 94.134 167.472 165%

2010 115.983 150.968 266.951 59%

2011* 130.528 170.776 301.254 13%

*pagaments ordenats fins al 30 de juny de 2011.
font: observatori jove de l’Habitatge, 2011.

per accedir a aquesta prestació cal tenir feina, un contracte de lloguer i un 
patrimoni inferior a 108.182,18 euros. es tracta, per tant, d’afavorir la 
transició dels joves ja integrats en el mercat de treball i que tenen la volun-
tat de constituir una llar pròpia o que ja l’han constituïda, mitjançant una 
ajuda que no es pot prolongar més de quatre anys. en analitzar l’opinió 
dels joves sobre aquesta mesura, comprovem que la majoria l’han conside-
rat poc o gens satisfactòria, atès que no permet resoldre els problemes de 
fons, vinculats a l’atur, la inestabilitat laboral i l’elevat cost del lloguer o 
compra d’un habitatge (taula 5.9).

independentment del debat teòric i estadístic sobre els efectes de la renda 
d’emancipació, hi ha una qüestió que cal remarcar. els serveis socials 
constitueixen un àmbit al qual els joves es poden adreçar per informar-se 
sobre les prestacions que els corresponen, o bé trobar ajuda especialitzada 
per afrontar qualsevol mena de risc (sanitari, educatiu, laboral, etc.). pre-
cisament el que observem els darrers anys és un distanciament progressiu 
entre els joves i aquest tipus d’institució (lópez peláez, 2012).
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la interacció entre els professionals dels serveis socials i els joves s’està 
modificant a conseqüència de la transformació tecnològica i organitzati-
va. les noves xarxes socials, la interacció social a través d’internet i el 
que s’anomena la «sociabilitat ampliada» (Fresno, 2011) han canviat la 
capacitat d’organització dels joves i els models de participació, com tam-
bé els problemes i oportunitats que han d’afrontar. Tant la informació a 
través de la xarxa com la redefinició dels serveis socials han permès evo-
lucionar cap al que en diem «treball social digital» (lópez peláez, 2010). 
els més joves han estat els protagonistes principals d’aquest canvi en 
profunditat. la interacció a la xarxa, l’increment de prestacions o ser-
veis que només es poden aconseguir per internet, així com les caracterís-
tiques dels natius digitals, tot plegat reclama una presència més gran dels 
serveis socials a la xarxa i més proximitat a les demandes dels joves. la 
manca d’adaptació a l’entorn digital implica un distanciament creixent 
dels joves respecte als serveis socials. Al mateix temps, aquesta mancan-
ça fa que els joves no puguin o no sàpiguen acostar-se als professionals 
la missió dels quals és afavorir les seves trajectòries vitals i la seva realit-
zació personal.

tauLa 5.9 

Valoració de la gestió de la política pública relativa a la renda 
d’emancipació juvenil segons l’edat (percentatge)

MoLt/Bastant 
satIsfactorI 

poc/Gens 
satIsfactorI no L’usa no coneIx 

aquest serveI
totaL  
casos

de 18 a 24 anys 26,8 47,7 5,4 9,4 783

de 25 a 34 anys 21,8 46,4 7,6 9,8 1.647

de 35 a 44 anys 23,8 40,0 8,3 10,8 1.602

de 44 a 54 anys 19,8 42,9 7,4 11,5 1.290

de 55 a 64 anys 19,6 39,1 8,7 13,3 1.004

Més de 65 anys 16,3 23,3 12,0 19,5 1.596

Total 20,6 39,0 8,5 12,4 7.924

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta 2.813, sobre la qualitat dels serveis públics, del centre 
d’Investigacions sociològiques, 2009.
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 5.2.  Joventut, participació i transicions fallides: quin paper hi tenen 
els serveis socials?

els serveis socials constitueixen un pilar bàsic del nostre estat del benes-
tar, en el qual exerceixen la seva activitat professional els treballadors so-
cials i altres especialistes (Featherstone, 2011). una de les experiències 
bàsiques de les democràcies occidentals a la segona meitat del segle xx ha 
estat precisament la presa de consciència d’un principi bàsic: la viabilitat 
de la democràcia es basa en la viabilitat de les trajectòries vitals dels seus 
ciutadans. És per això que cal garantir estructuralment uns nivells ade-
quats d’educació, sanitat, participació i autonomia (greve, 2011). les po-
lítiques de joventut a la unió europea posen de manifest la importància 
de la participació dels joves i la necessitat d’abordar estructuralment la 
seva situació amb l’objectiu d’afavorir-ne el benestar mitjançant una in-
clusió social integral. Si analitzem la interacció entre els joves i les actua-
cions i els programes específics que s’hi adrecen, veurem fins a quin punt 
es posen en pràctica les orientacions proposades. 

5.2.1. Usuaris, recursos aplicats i sectors de referència  
dels serveis socials

Cada ajuntament d’espanya té programes d’intervenció social amb joves 
i casals per al jovent, i en tots els nivells d’administració de l’estat, des del 
govern central fins als governs autonòmics i locals, les polítiques de joven-
tut tenen una importància teòrica molt rellevant. no obstant això, què 
passa en la pràctica? recorren els joves als serveis socials? podem analit-
zar el perfil dels usuaris dels serveis socials generals a partir de les últimes 
dades disponibles en el Sistema d’informació d’usuaris dels Serveis Socials 
(SiuSS). les dades que defineixen el perfil o les característiques dels  
usuaris són les següents: sexe, edat, nivell d’estudis, nacionalitat, sector  
de referència, discapacitat, relació amb l’activitat econòmica i titularitat de 
l’habitatge. la joventut és un dels sectors de referència (sector 04), i les 
dades disponibles ens permeten, en primer lloc, analitzar el percentatge 
d’usuaris joves (taula 5.10) i el nombre d’usuaris segons el sector de refe-
rència (taula 5.5). en totes dues taules, constatem el baix percentatge de 
població jove que fa ús d’aquests serveis. el col·lectiu de 18 a 30 anys tan 
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sols utilitza aquests serveis en un 11,01%. Quan s’intervé amb cada usua-
ri, el professional de l’administració en valora les necessitats específiques. 
Cal destacar la incidència més gran d’intervencions amb persones grans 
(37,63%), la família en conjunt (24,08%) i les persones amb discapacitat 
(12,97%). 

tauLa 5.10  

Nombre d’usuaris dels serveis socials per edat (2009)

Grup d’edat usuarIs percentatGe

entre 0 i 3 anys 55.331 3,44

entre 4 i 5 anys 25.468 1,59

entre 6 i 17 anys 137.633 8,57

entre 18 i 30 anys 176.916 11,01

entre 31 i 64 anys 533.022 33,19

entre 65 i 74 anys 198.854 12,38

Més de 75 anys 478.940 29,82

Total 1.606.164 100,00

font: Ministeri de sanitat, política social i Igualtat (sIuss, 2009-2010).

les dades disponibles sobre les intervencions per recursos aplicats i sector 
de referència durant els anys 2007, 2008 i 2009 ens permeten observar les 
actuacions principals que s’han dut a terme en l’àmbit de la joventut. Això 
ens ofereix una radiografia dels usuaris joves que recorren als serveis socials 
i els seus problemes: els objectius de la majoria d’intervencions són l’ajuda 
a domicili, afavorir la integració laboral i afrontar el fracàs escolar (taula 
5.11). durant aquests tres anys cal remarcar l’increment de les actuacions 
relacionades amb la normalització laboral (del 7,04% el 2007 al 10,20% el 
2009), el salari social (del 2,85% al 5,06%), l’ajuda d’emergència (del 2,31% 
al 4,05%), la cobertura de subsistència (del 3,58% el 2008 al 5,28% el 2009) 
i les prestacions del sistema d’ocupació (del 2,58% al 3,32%). Com revelen 
aquestes dades, ens trobem en un context de gran vulnerabilitat en el qual 
les intervencions s’orienten a assegurar ingressos mínims de subsistència, 
ajuda d’emergència, el salari social i mesures relacionades amb l’entrada 
dels joves al mercat laboral.
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tauLa 5.11  

Principals intervencions per recursos aplicats en el sector  
de la joventut, 2007-2009

2007 2008 2009

noMBre % noMBre % noMBre %

Actuacions de normalització 
laboral

767 7,04 650 6,79 1.354 10,20

Actuacions de normalització 
escolar

757 6,95 664 6,94 763 5,75

Serveis per a la família  
i els menors 477 4,38 349 3,65 456 3,44

Programes socials, oci,  
temps lliure

449 4,12 312 3,26 333 2,51

Suport a l’estructura familiar  
i dinàmiques relacionals

387 3,55 388 4,05 480 3,62

Suport social i educatiu 366 3,36 438 4,58 596 4,49

Prestacions del sistema 
educatiu

599 5,49 292 3,05 412 3,10

Activitats socials, oci,  
temps lliure

313 2,87 316 3,30  

Salari social 311 2,85 298 3,11 671 5,06

informació general  
i inespecífica

300 2,75 338 3,53 427 3,22

Activitats d’inserció laboral 286 2,62  320 2,41

Ajuda d’emergència  
o necessitat urgent

252 2,31 283 2,96 537 4,05

Actuacions específiques 
d’inserció social

251 2,30   

Sistema d’habitatge  576 6,02 347 2,61

cobertura de subsistència  343 3,58 700 5,28

Prestacions del sistema 
d’ocupació

 247 2,58 441 3,32

Programes específics  
d’inserció social

  333 2,51

font: Ministeri de sanitat, política social i Igualtat (sIuss, 2009-2010).
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5.2.2. La participació dels joves en els serveis socials

la implicació del beneficiari, jove o no, resulta clau per establir un model 
d’interacció basat en la ciutadania, i que s’allunya de la simple definició de 
l’usuari com a receptor passiu de prestacions decidides sense la seva parti-
cipació (Carr, 2004). des d’una perspectiva basada precisament en la ciu-
tadania, amb referència al paper cabdal que com a subjecte té cada perso-
na en la gestió de la seva pròpia vida, la participació dels usuaris permet 
visibilitzar quines prestacions són més necessàries i la manera en què, des 
del seu propi punt de vista, s’han de gestionar. l’avaluació de la qualitat 
dels serveis socials demana, en aquest sentit, redefinir el paper del treba-
llador social: reconeix la capacitat del ciutadà per avaluar la seva vida, el 
servei que rep i la possibilitat d’introduir modificacions en la manera en 
què rep aquest servei. Formalment, els joves constitueixen un col·lectiu al 
qual han de prestar una atenció especial els serveis socials d’atenció pri-
mària (SSAp) (ministeri de Treball i Afers Socials, 2007). en la regulació 
dels serveis socials s’insisteix de manera reiterada en la importància del 
principi de participació, incloent-hi la planificació, el desenvolupament, el 
seguiment i l’avaluació dels serveis socials i dels seus professionals, i això 
es considera un principi bàsic en les diferents lleis autonòmiques de serveis 
socials (Vilà, 2010). 

no obstant això, no hi ha gaires publicacions rellevants que analitzin de 
manera específica l’opinió dels joves respecte als altres usuaris dels serveis 
socials, en un context en què les recerques sobre els estàndards de qualitat 
en els serveis socials tampoc no són gaire rellevants (medina, 2000). des 
del 2007, la Comissió europea ha posat en marxa una iniciativa per elabo-
rar un marc de qualitat en l’àmbit dels serveis socials, i la participació dels 
usuaris hi té un paper fonamental. Això vol dir que, d’una banda, tenim 
un increment de les iniciatives que afavoreixen la participació dels joves en 
l’àmbit de la unió europea; de l’altra, però, en el marc de la nostra legis-
lació, trobem uns serveis que s’han desplegat a partir d’una concepció de 
l’usuari passiu, com a mer receptor de recursos prèviament dissenyats: els 
joves tenen dificultats per reconèixer-s’hi i ser-hi reconeguts, malgrat el fet 
que recorren a aquestes prestacions de manera motivada i conscient. per 
tant, paradoxalment, observem que en aquest àmbit la cultura de la parti-
cipació (com a ciutadans d’una democràcia avançada) no es materialitza 
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a l’hora de contribuir activament en el disseny de les polítiques socials. Al 
nostre parer és justament en aquest punt on és possible assenyalar una 
bretxa digital en els serveis socials: el jovent natiu digital no disposa d’àm-
bits de participació i prestació de serveis en el seu medi natural, la xarxa, 
perquè les nostres unitats de serveis socials segueixen un patró de disseny 
i funcionament bàsicament no digital. 

en aquest context, les transicions fallides dels joves reben una resposta 
institucional molt limitada en matèria de serveis socials (Walther et al., 
2009) per tres motius:

•���En� primer� lloc,� pels� recursos�materials� i� professionals� disponibles,�
concentrats majoritàriament en els serveis socials comunitaris com a 
primer nivell d’atenció. Això redunda en una menor capacitat opera-
tiva dels serveis socials especialitzats, sobretot aquells en què s’englo-
ba la joventut. en aquest sentit, perden pes els joves com a usuaris 
dels serveis socials (taula 5.12), tot i que molt lleument des del 2007, 
alhora que es dissenyen menys programes per a ells. en acudir als 
serveis socials, com qualsevol altre usuari, els joves esperen un tracta-
ment proper i professional, i valoren les orientacions específiques dels 
treballadors socials per obtenir l’ajuda sol·licitada. Així, doncs, habili-
tar un espai a les xarxes socials per interactuar amb els joves i tenir en 
compte les seves demandes, com també per avaluar el servei que se’ls 
presta, pot afavorir més i millor interacció entre els treballadors socials 
i els joves.

•��En� segon� lloc,�per� la�pròpia�opinió�negativa�dels� joves� respecte�als�
serveis socials (taula 5.13). per canviar aquesta percepció, cal impli-
car-hi el jovent. Aquí hi té un paper fonamental l’avaluació dels nous 
reptes que han d’afrontar en les seves transicions (relacionades amb 
la xarxa, amb l’accés a recursos, el paper de les institucions o bé amb 
el tractament de noves patologies). Així mateix, caldria considerar el 
disseny de programes d’intervenció social amb col·lectius de joves  
específics que tinguin en compte els problemes educatius i laborals  
als quals s’enfronten, a part de les pautes d’interacció com a natius  
digitals.
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tauLa 5.12 

Evolució del nombre d’usuaris dels serveis socials per sector  
de referència, 2007-2009

percentatGe d’usuarIs

sector de referèncIa 2007 2008 2009

01 família 23,68 23,65 24,08 

02 Infància 6,19 5,91 5,83 

03 Joventut 1,29 1,16 1,18 

04 dona 4,28 4,08 3,98 

05 persones grans 38,59 38,13 37,63 

06 persones amb discapacitats 13,02 13,45 12,97 

07 reclusos i exreclusos 0,17 0,17 0,18 

08 Minories ètniques 1,59 1,54 1,54 

09 Marginats sense llar i transeünts 0,57 0,52 0,47 

10 toxicòmans (alcohòlics i drogoaddictes) 0,74 0,66 0,60 

11 refugiats i asilats 0,03 0,03 0,03 

12 emigrants 0,89 0,80 0,74 

13 necessitats per riscos catastròfics 0,06 0,05 0,06 

14 Malalts mentals 0,37 0,38 0,37 

15 Malalts terminals 0,06 0,06 0,06 

16 altres grups en situació de necessitat 2,55 2,51 2,76 

17 Immigrants 5,92 6,89 7,52 

Total 100,00 100,00 100,00

font: Ministeri de sanitat, política social i Igualtat (sIuss, 2009-2010).

•��En�tercer�lloc,�l’heterogeneïtat�dels�joves�i�de�les�seves�situacions�vitals�
requereix més i millors estudis en la metodologia de la intervenció 
social, és a dir, recerques que prenguin com a punt de partida la seva 
situació social i el context vital, a més a més de les aspiracions i les 
capacitats per desenvolupar projectes biogràfics sostenibles, com 
mostra la perspectiva de l’apoderament (empowerment) i el treball so-
cial amb els joves (Segado, 2011). per a això fa falta que els treballa-
dors socials estiguin més especialitzats i que els programes i l’assigna-
ció de recursos siguin més flexibles. en particular, cal també una 
participació més gran dels joves a l’hora de definir, plantejar, desenvo-
lupar i avaluar aquests programes.
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 5.3.  Els serveis socials i la prevenció de la vulnerabilitat dels joves

els actors principals de les transicions fallides són els mateixos joves. les 
possibilitats d’èxit o fracàs, però, independentment de com es defineixin 
en cada moment, no es poden desvincular de les polítiques públiques. Al 
contrari, des dels seus orígens l’estat del benestar es dissenya com un ins-
trument que permeti el desenvolupament de la ciutadania, de manera que 
els drets esdevinguin progressivament capacitats reals que es puguin exer-
cir lliurement. Això vol dir afavorir el que es considera la integració nor-
malitzada –per exemple, mitjançant polítiques que afavoreixin la inserció 
laboral dels joves i la independència respecte a la família d’origen i la cre-
ació d’una nova llar–, o bé establir polítiques i recursos institucionals per 
afrontar les transicions fallides, reforçant l’ampli ventall de transicions 
possibles segons les preferències i prioritats de cada jove. en tots dos casos 
és imprescindible afavorir la transició a la vida adulta com a resultat final 
d’un procés, però també donar suport als joves detectant-ne les fragilitats, 
la desorientació i totes les tensions que puguin sorgir des de les experièn-
cies de fracàs, rebuig, incapacitat i impotència, que culminen en el que 
anomenem trajectòries fallides. 

Tant el fracàs com l’èxit depenen del context en què definim aquests con-
ceptes, del model social vigent i dels models alternatius en els quals els 

tauLa 5.13

Valoració del funcionament dels serveis socials públics destinats  
als joves segons l’edat (percentatge)

MoLt/Bastant 
satIsfactorI 

poc/Gens 
satIsfactorI no L’usa no coneIx 

aquest serveI 
totaL  
casos

de 18 a 24 anys 33,5 51,0 3,7 2,6 (783)

de 25 a 34 anys 30,0 51,7 4,9 3,3 (1.647)

de 35 a 44 anys 27,5 47,7 6,9 4,9 (1.602)

de 44 a 54 anys 26,3 49,2 5,6 3,7 (1.290)

de 55 a 64 anys 23,4 46,9 7,8 4,7 (1.004)

Més de 65 anys 23,8 31,1 11,5 7,6 (1.596)

Total 26,7 25,5 9,9 7,5 (7.924)

font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta 2.813, sobre la qualitat dels serveis públics, del centre 
d’Investigacions sociològiques, 2009.
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joves també es puguin integrar. davant la diferenciació entre dos models, 
l’ètic i el que Krugman (2008) anomena non-ethos, en la vida social hi ha 
diversos ethos en competència, i cal analitzar aquell que configura de fet 
els serveis socials en relació amb els joves.

A partir d’aquesta referència, podem destacar tres característiques dels 
serveis socials pel que fa als programes adreçats específicament a les tran-
sicions dels joves: 

•��Abans�que�res,�en�els�serveis�socials�preval�el�model�d’integració�social�
establert en termes de feina i independència familiar, en el qual el jove 
es troba immers en un món d’adults: les regles de joc, l’estil relacio-
nal, les expectatives. els professionals del treball social amb què inte-
ractua tenen un model d’integració basat en la prevenció d’un ampli 
ventall de riscos (consum de substàncies psicoactives, violència fami-
liar, fracàs escolar, atur), en lloc de formar els joves perquè aprenguin 
a gestionar la seva identitat i orientar els seus propis itineraris pre-
sents i futurs. A més a més, davant les dificultats per gestionar les se-
ves transicions formatives, laborals, residencials i familiars, el més 
habitual (llevat dels casos de violència domèstica) és que s’afavoreixi 
que romanguin a la llar familiar, amb una mentalitat proteccionista 
que xoca amb la voluntat d’independència dels mateixos joves que 
acudeixen als serveis socials. en definitiva, aquests serveis es caracte-
ritzen pel seu caràcter burocràtic (centrats en la distribució de recur-
sos i l’assignació de prestacions) i expansiu (es proposen oferir el mà-
xim nivell de prestacions socials possibles), i per això els joves 
experimenten dificultats reals per reconèixer-s’hi i veure’s reconeguts 
com a adults (Vidal, 2009).

•��En�segon�lloc,�cal�tenir�en�compte�la�complexitat�de�les�trajectòries�ju-
venils i els factors externs i interns que intervenen a l’hora de dissenyar 
els programes adreçats als joves. Sovint s’intervé amb el jovent en fun-
ció de les característiques negatives entorn de les quals s’articula l’acti-
vitat professional dels treballadors socials (com ara la delinqüència, la 
desviació, el fracàs escolar i altres etiquetes negatives). Segons aquestes 
característiques, es defineix la «solució» al problema: entre altres, tor-
nar a escola, a la vida ordenada o al consum segons les pautes establer-
tes. en no tenir en compte el discurs dels joves sobre ells mateixos i les 
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seves capacitats, la intervenció social sovint es dissenya com una mera 
prevenció de conductes juvenils més o menys disruptives. davant 
d’aquesta tendència, en l’àmbit del treball social amb joves s’estan des-
envolupant programes d’intervenció basats en l’anàlisi de la seva pro-
blemàtica específica, mirant precisament d’accedir a aquells joves que 
no poden ser atesos mitjançant l’orientació genèrica dels programes 
dels serveis socials (Van ewijk, 2010). el fet d’afegir-hi la perspectiva 
subjectiva del jove permetria augmentar l’eficàcia operativa dels pro-
grames que es posen en pràctica, ja que es dissenyarien partint d’una 
visió comprensiva i congruent amb cada cas concret. 

•��En�tercer�lloc,�de�la�mateixa�manera�que�el�nostre�Estat�del�benestar,�els�
serveis socials –tant els programes d’intervenció social com la prestació 
de recursos– s’han definit a partir de la protecció d’un col·lectiu especí-
fic, la població més gran de 65 anys, i han relegat a un segon terme els 
joves i les polítiques de joventut. el caràcter assistencialista i l’especia-
lització en la tercera edat es reforcen mútuament. Configuren un model 
en què els joves no es reconeixen, ja que els recursos disponibles per al 
jovent tenen molt menys pes i importància que els que es destinen a la 
gent gran. en aquest punt, com s’ha assenyalat amb particular agude-
sa, l’estat del benestar espanyol pren com a punt de partida la solida-
ritat familiar. És la família la que s’encarrega principalment de la so-
cialització dels joves i la que s’ocupa de donar resposta a les seves 
demandes de recursos i suport, per a la qual cosa s’activa la tradicional 
solidaritat intergeneracional. Tenint en compte aquest marc de subsidia-
rietat institucional respecte a la protecció que es produeix entre els 
membres d’una mateixa llar, els organismes estatals s’ocupen de prove-
ir l’escolarització obligatòria, la sanitat universal i els serveis bàsics de 
seguretat, a més d’influir en l’estructuració del mercat de treball. 

Amb la llei de dependència s’ha mirat d’afrontar la major longevitat i 
els problemes derivats de la manca d’autonomia personal, però les altes 
taxes d’atur juvenil, la prolongada convivència amb la família d’origen 
i també la caiguda de la natalitat no han generat cap llei ni s’han pres-
supostat recursos comparables als que es destinen a la protecció de l’au-
tonomia personal. en aquest punt, les comparacions amb altres països 
de la unió europea posen en relleu dues qüestions: d’una banda, que 
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no es pot provar que invertir més recursos en la tercera edat es faci a 
costa d’invertir-ne menys en els més joves (Börsch-Supan, 2007) i, de 
l’altra, que la mitjana de despesa social en la joventut (taula 5.7, pàg. 
151) és força més baixa a espanya, itàlia o portugal que no pas a dina-
marca o Suècia (Chiuri i del Boca, 2008; moreno mínguez, 2012). 
Aquesta asimetria potser es pot explicar per la menor visibilitat del col-
lectiu de joves als països més familistes, cosa que els duu a destinar-hi 
menys recursos, independentment dels que es dediquen a les persones 
grans. Al mateix temps, el fet que les persones de la tercera edat tinguin 
una visibilitat social i política més gran podria explicar que siguin re-
ceptors de més despesa social. en tot cas, de la mateixa manera que els 
joves tenen els seus pares com els únics referents de protecció social, els 
serveis socials esdevenen invisibles per a ells. 

 5.4. Dels serveis socials a les ONG: un camí d’anada i tornada?

la invisibilitat dels joves en l’agenda política, tal com hem assenyalat, no 
vol dir que els seus problemes no existeixin. per posar un exemple il-
lustratiu, en els projectes de recerca sobre metodologies de la intervenció 
social duts a terme a la província de Segòvia des del 2006,(1) que prenen 
com a punt d’anàlisi l’activitat dels centres d’acció social, hem comprovat 
que els joves constitueixen un col·lectiu ben poc significatiu quantitativa-
ment i qualitativa en la prestació de serveis i en l’atenció de necessitats, 
entre altres motius perquè la categoria «jove» és menys rellevant que d’al-
tres a l’hora d’assignar els recursos. en el Sistema d’Atenció als usuaris de 
Serveis Socials (SAuSS) que fa servir la Junta de Castella i lleó, en fer el 
registre de la prestació, la categoria «jove» és una de les 17 que hi ha dis-
ponibles. només se’n pot registrar una per codificar cada usuari, de mane-
ra que en el registre de prestacions es dóna prioritat a altres categories 
com ara «dona», «família» o «minoria ètnica». Si prenem com a referèn-
cia les categories a què corresponen les demandes dels usuaris dels serveis 
socials a Castella i lleó el 2006, resulta que el 48,4% van ser assignades a 
la categoria «persones grans», el 19,8% a «família», el 7,9% a «persones 

(1)  projecte de recerca «Trabajo social y metodologías de intervención social en la provincia de Segovia» 
(2006-2010). investigador principal: Antonio lópez peláez. Finançament: obra Social de la Caja de Aho-
rros de Segovia. entitat gestora: centre associat de la uned a Segòvia.
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amb discapacitat» i el 4,7% a «altres categories», entre les quals hi ha els 
joves. Aquestes dades, que es mantenen estables al llarg dels anys següents, 
són coincidents amb les de les altres comunitats autònomes. la joventut és 
un sector de referència en el qual es desenvolupen molt poques interven-
cions, i que al seu torn presenta ben poques demandes en l’àmbit dels 
serveis socials.

en el model d’estat del benestar familista dels països del sud d’europa, la 
família actua com el principal mecanisme de prevenció de l’exclusió so-
cial. el benestar aparent de la població, però, no ha de servir com a corti-
na de fum per ocultar la manca de recursos destinats als més joves. podem 
dir el mateix dels nostres serveis socials. el conjunt d’intervencions que es 
duen a terme no pot amagar que es tracta d’un model fonamentalment 
prestacionista, amb escassa participació dels joves, i que no respon a les 
seves demandes laborals i d’emancipació ni al seu desenvolupament cultu-
ral i personal. les necessitats persisteixen i, de la mateixa manera que la 
família opera com una xarxa de protecció, una multitud d’ong i funda-
cions tiren endavant nombrosos projectes d’intervenció social amb el jo-
vent. Així i tot, paral·lelament al que passa en els serveis socials, en l’àmbit 
del tercer sector els joves com a col·lectiu vulnerable ocupen un lloc secun-
dari, i els recursos disponibles es concentren en altres col·lectius. una 
mostra n’és el pla d’ocupació per a col·lectius vulnerables desplegat per la 
Creu roja espanyola durant els anys 2009 i 2010 (taula 5.14): el 2009 els 
joves ocupaven el quart lloc entre els participants en les iniciatives del pla, 
i el 2010 van baixar fins al darrer lloc (entre els nou col·lectius que esta-
bleix la Creu roja). 

els treballadors socials de les institucions públiques sovint es veuen des-
bordats per un model de prestacions burocratitzat, que absorbeix tot el 
seu temps. en els congressos de treball social s’està demanat precisament 
de fa temps la recuperació de l’àmbit de la intervenció social, més enllà de 
l’assessorament i la informació sobre les prestacions disponibles (Segado, 
2011). la tendència que sembla que es consolida, com veiem en la llei 
16/2010, de 20 de desembre, de serveis socials de Castella i lleó, és la de 
redefinir el treballador social com un professional centrat en la prestació 
de serveis. És a dir, ha de gestionar un catàleg ampli i sistematitzat de pres-
tacions establertes prèviament, en el qual la participació dels usuaris ha 
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esdevingut un argument retòric. els treballadors socials destinen una part 
molt important de la seva jornada laboral a l’atenció individualitzada i la 
gestió de prestacions com ara valoracions de dependència o la renda ga-
rantida de ciutadania. es tracta de prestacions amb un marcat caràcter 
assistencialista, assignades majoritàriament a col·lectius de persones 
grans. en definitiva, la burocratització de tasques i la poca rellevància com 
a tal de la categoria «joventut» en els sistemes de gestió de les prestacions 
produeixen un distanciament entre els treballadors socials i els ciutadans, 
en particular els joves.

Tant des de l’àmbit de la societat civil com des de les mateixes institucions, 
aquest procés de «deriva burocràtica» de l’activitat professional dels tre-
balladors socials, unit a la baixa visibilitat dels joves com a col·lectiu, ha 
generat una doble reacció que té a veure amb el tema fonamental d’aquest 
estudi: en primer lloc, com afrontar la vulnerabilitat dels joves i la proba-
bilitat que es trobin immersos en trajectòries fallides; en segon lloc, cada 
vegada preocupa més el distanciament creixent entre els joves i els serveis 
socials, ja que fan un ús molt baix dels escassos recursos disponibles (a 
banda que aquests recursos els presten, cada cop més sovint, altres orga-
nitzacions subcontractades per l’Administració pública). una de les estra-

tauLa 5.14  

Participants a les iniciatives del Pla d’ocupació per a col·lectius 
vulnerables de la Creu Roja Espanyola, 2009-2010

coL·LectIus 2009 2010

Immigrants 38.070 40.694

sol·licitants en situació  
de pobresa i exclusió social 882 869

discapacitats 592 851

drogodependents 1.309 1.227

joves 2.001 510

dones en situació de dificultat 7.121 8.941

reclusos 606 592

altres 11.981 23.187

Total participants 53.261 64.520

font: creu roja espanyola, Informe anual sobre vulnerabilidad social, 2010.
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tègies més comunes entre ajuntaments i diputacions és convocar concur-
sos per seleccionar ong o fundacions que desenvolupin els projectes 
d’intervenció, amb la qual cosa abandonen en part l’àmbit de la interven-
ció social directa. una de les conseqüències d’aquesta estratègia externa-
litzadora és la manca de viabilitat pressupostària de moltes d’aquestes 
intervencions, que necessiten un finançament plurianual. molts progra-
mes es poden veure paralitzats sobtadament segons les subvencions de 
què es disposi i, en no tenir el suport d’una institució pública que respon 
a la voluntat dels ciutadans (com és ara un ajuntament), els projectes d’in-
tervenció es tendeixen a dissenyar en funció de les subvencions possibles i 
no dels requeriments dels ciutadans o de la viabilitat tècnica del projecte 
d’intervenció social (que pot exigir, lògicament, una durada que vagi més 
enllà d’un any). 

 5.5.  La necessitat de les polítiques de joventut en un context  
de crisi econòmica

la investigació sobre les transicions fallides dels joves a la unió europea 
ha de tenir en compte la situació real en què es troben i abordar l’àmbit 
específic de les polítiques de joventut, que permeten afrontar la vulnera-
bilitat que pateix el col·lectiu. en aquest sentit, els resultats que hem ex-
posat més amunt posen de manifest la rellevància dels objectius esta-
blerts per la unió europea en matèria de joventut (Consell de la ue, 
2009). específicament, s’estableixen sis grans àrees d’actuació: l’educació 
i la formació, l’ocupació, l’emprenedoria, la salut, el benestar, i la partici-
pació. per a cadascuna d’aquestes àrees s’estableix un objectiu i una sèrie 
d’iniciatives que poden desplegar els estats membres i la Comissió en les 
seves respectives esferes de competència. en l’àmbit de la participació, es 
proposa afavorir la implicació cívica dels joves i incorporar-los al procés 
de definició, execució i avaluació de cadascuna de les iniciatives que es 
duguin a terme. per a això, prèviament, com hem vist en analitzar la re-
lació entre els joves i les institucions públiques, cal planificar aquesta 
participació i prendre en consideració la seva condició de natius digitals 
i les característiques del mercat de treball, del mercat de l’habitatge i dels 
serveis socials.
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Al nostre parer, el més rellevant és que, en una situació de vulnerabilitat, 
les persones joves puguin afrontar la seva situació acudint als serveis 
socials a l’hospital que els atén, a la institució escolar on estan adscrits o 
a l’ajuntament del municipi on viuen. en aquests llocs se’ls pot assesso-
rar, orientar cap als especialistes corresponents o bé integrar-los en els 
programes que ja s’estiguin desenvolupant institucionalment. en aquest 
sentit, les dades analitzades evidencien dues qüestions crucials, amb les 
quals acabem aquest capítol: d’una banda, els sistemes de participació 
dels joves han de millorar la seva visibilitat i utilitzar també les eines di-
gitals; de l’altra, es posa de manifest que el nostre estat del benestar no té 
en compte els joves en la mesura que hauria de fer-ho, ni tan sols en 
aquesta conjuntura de crisi econòmica, i això es tradueix en polítiques 
socials i en una assignació de recursos que s’orienta sobretot als col-
lectius d’adults (aturats) i de gent gran (ancians no autosuficients). potser 
la participació dels joves en les institucions democràtiques i en el disseny 
de les polítiques socials dugui a un canvi de trajectòria en les nostres po-
lítiques socials, com assenyala el Consell de la unió europea. en aquest 
context de crisi, l’objectiu és ben clar: reduir les transicions fallides i ree-
quilibrar l’atenció que es presta als col·lectius desfavorits des d’una nova 
perspectiva de solidaritat intergeneracional.
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Conclusions

  Conclusions generals

les recerques que s’han fet demostren que el concepte de joventut no és 
unívoc: més que no pas parlar de joventut com un tot, hi ha joves que 
s’agrupen segons les característiques que comparteixen. passa el mateix, 
com hem vist en pàgines anteriors, amb el concepte transició: més aviat cal 
parlar de diverses transicions en què algunes dimensions (com ara la inser-
ció laboral o la independència respecte a la llar dels progenitors) ens per-
meten descriure les trajectòries vitals dels joves. per això hem fet servir 
indistintament els termes transició i transicions, sempre tenint present 
aquest aclariment. d’altra banda, la nostra anàlisi planteja una tercera 
qüestió: l’estigmatització que sovint pateixen els joves (no s’independitzen 
perquè no volen; no tenen fills perquè són egoistes; ni estudien ni treba-
llen) oculta una realitat molt complexa i articulada. en definitiva, el fet 
que els joves es trobin immersos en un context caracteritzat per la creixent 
precarietat laboral i econòmica incideix en la manera en què duen a terme 
les seves transicions formatives, residencials i familiars. 

en aquesta recerca hem analitzat l’estat actual de les transicions juvenils des 
d’un enfocament transversal comparat. per a això s’ha dut a terme una ex-
plotació detallada de les dades estadístiques disponibles més rellevants so-
bre la situació residencial, formativa, laboral, econòmica i familiar. Així 
mateix, l’estudi seria incomplet si no haguéssim considerat un element bàsic 
per a la cohesió social a les nostres societats del benestar com són les políti-
ques de joventut i els serveis socials. 
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Hem optat aquí per una perspectiva teòrica a nivell macro, segons la qual 
els processos d’individualització i desestandardització estan canviant el sig-
nificat de les transicions. Aquest enfocament ens ha permès, a partir de les 
dades disponibles, identificar els factors estructurals que incideixen en els 
marcadors transicionals (independència residencial, formació de la família, 
transició formativa i laboral) en un context de crisi econòmica. d’aquesta 
estratègia de recerca hem extret tres conclusions generals que resulten cab-
dals per al debat.

en primer lloc, la crisi econòmica agreuja la situació laboral dels joves espa-
nyols, que ja era prou difícil, però no modifica de manera rellevant les seves 
pautes d’emancipació. una explicació possible és aquesta: no les modifica 
perquè ja es trobaven en una situació difícil, fins i tot en els temps de pros-
peritat econòmica, que es caracteritzava per una alta taxa de temporalitat 
en l’ocupació, sous migrats i un nivell d’atur més elevat que el de la resta de 
la població activa. en definitiva, els nostres joves ja fa dècades que pateixen 
una degradació de les seves expectatives laborals, la qual cosa fa que endar-
rereixin l’emancipació. És ben cert que la crisi ha agreujat la precarietat la-
boral i econòmica del jovent i té evidents repercussions en les transicions 
laborals. la pauta d’adaptació és clara: esperar més enllà dels 30 anys per 
independitzar-se, per tenir descendència, per estabilitzar-se en un mercat de 
treball competitiu i, sobretot, molt precari. des d’una perspectiva compara-
da, observem que el patró de comportament dels joves espanyols es va gene-
ralitzant a la resta d’europa. Segons les dades d’eurostat, al llarg de l’últi-
ma dècada els joves europeus tendeixen a marxar de casa els pares cada 
vegada més tard. una primera conclusió possible és la següent: la desregu-
lació i flexibilització del mercat de treball en altres països de la unió eu-
ropea, les dificultats per obtenir una feina ben remunerada i les dificultats 
d’accés a l’habitatge fan que la pauta espanyola d’endarrerir la independèn-
cia residencial s’estengui a la resta de joves del continent. A aquest respecte 
l’estudi ha posat de manifest que l’atur juvenil és una realitat en molts paï-
sos europeus, tot i que hi ha diferències en la incidència que hi té, les dificul-
tats laborals, la situació familiar, les estratègies adoptades pels joves i les 
polítiques dissenyades per generar ocupació. els efectes de la crisi augmen-
ten el risc de pobresa i exclusió social entre els joves europeus, i especialment 
entre els espanyols. un dels punts d’interès d’aquest estudi ha estat justa-
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ment analitzar les dificultats i els reptes que han d’afrontar els joves espa-
nyols per comparació als seus coetanis europeus, en el marc d’altres recer-
ques semblants auspiciades per organismes internacionals com ara l’oCde, 
la Comissió europea i l’organització internacional del Treball.

en segon lloc, tant els joves amb baixos nivells de qualificació educativa 
com els que la tenen molt alta són els que experimenten més dificultats per 
incorporar-se al mercat de treball. Tots dos col·lectius, d’acord amb el seu 
nivell d’estudis, pateixen especialment la inestabilitat del mercat de treball. 
per això dèiem que no podem parlar de la joventut com un tot compacte. 
un exemple n’és que, en el període que va del 2000 al 2011, els col·lectius de 
joves amb estudis primaris i universitaris són els que han patit més l’incre-
ment de l’atur al nostre país. les polítiques de joventut, doncs, s’han de 
dissenyar tenint en compte l’heterogeneïtat d’aquest col·lectiu. les dades 
mostren, d’una banda, les deficiències del mercat laboral espanyol, que no 
ofereix prou llocs de treball ajustats a les qualificacions obtingudes, sobretot 
en els nivells més alts i més baixos, i, de l’altra, el desajust estructural entre 
els cicles del mateix sistema educatiu (obligatori i postobligatori) i el teixit 
productiu del nostre país. en aquest context, la salut representa una variable 
important que també cal tenir en compte. els joves tendeixen a subestimar 
els riscos físics i psíquics en l’entorn laboral, i a més per l’edat tenen una 
millor percepció de benestar que la resta de la població.

en tercer lloc, els joves són un col·lectiu que presenta una paradoxa implíci-
ta en la manera com són percebuts per la societat, perquè sempre són defi-
nits com a part del problema. Això vol dir que se’n parla contínuament, 
però les institucions destinen els seus recursos a altres col·lectius com ara la 
tercera edat i no permeten que aquests problemes es resolguin adequada-
ment. Això és el que hem posat de manifest en analitzar l’allunyament pro-
gressiu entre els joves i els serveis socials. es dissenyen polítiques juvenils 
participatives, però els joves creen els seus propis espais de participació a les 
xarxes virtuals i menystenen els programes que els dissenyen els serveis so-
cials. Aquesta invisibilitat té una conseqüència òbvia: la desvinculació dels 
joves respecte a aquestes institucions. la preocupació dels polítics europeus 
per la participació juvenil no es correspon amb el model d’interacció que 
caracteritza la relació dels joves amb les institucions públiques. la degrada-
ció progressiva del mercat de treball (progressiva però ja molt negativa des 
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de fa molts anys per als joves), la invisibilitat davant les institucions, la man-
ca d’expectatives per emancipar-se i per aconseguir una feina estable que els 
permeti accedir a la «majoria d’edat» com a membres d’una societat sala rial 
i de consum, tot plegat conforma una situació potencialment explosiva, 
com han posat de manifest les darreres mobilitzacions juvenils. per això, les 
protestes que han aglutinat els joves entorn del moviment 15-m han desper-
tat una gran simpatia entre la població espanyola, malgrat que no s’estigui 
plenament d’acord amb la formulació teòrica. podríem dir que les dades 
sobre les transicions dels joves que oferim en aquesta investigació ens mos-
tren una situació que ja és quasi una foto fixa de la nostra joventut: precària, 
pràcticament invisible en l’àmbit institucional, i en risc permanent. Sobre la 
base d’aquestes consideracions, sintetitzem tot seguit els resultats principals 
obtinguts en el nostre estudi.

  Conclusions específiques

Les transicions dels joves espanyols: una perspectiva comparada

les conclusions específiques a què hem arribat subratllen que l’element fo-
namental que diferencia els joves espanyols dels seus homòlegs europeus és 
l’endarreriment a l’hora d’abandonar la llar familiar. es tracta d’una ten-
dència que es manté en el temps i que no ha variat substancialment amb la 
crisi econòmica, la qual cosa apunta a un estil cultural de dependència fami-
liar acceptat pels nostres joves. les dades evidencien que el percentatge de 
joves emancipats de 16 a 34 anys ha passat del 44,8% el 2007 al 44,1% el 
2011; hi observem per tant un increment continuat des de l’any 2005: 40,7% 
encara amb la crisi s’hagi estabilitzat. en tot cas, no tenim encara dades per 
predir si l’empitjorament de les condicions econòmiques de les famílies per-
metrà mantenir aquesta pauta de solidaritat i dependència familiar a espa-
nya. Aquesta pràctica comença a ser cada vegada més compartida pels joves 
d’altres països europeus, ja que actualment s’està constatant una tendència 
generalitzada a endarrerir la sortida de casa els pares, amb diferències subs-
tantives segons el país de residència: només el 24% dels joves finlandesos 
entre 15 i 29 anys viu amb els pares, mentre que els espanyols d’aquesta edat 
que es troben en les mateixes circumstàncies són el 55%. els joves del nord 
d’europa marxen abans de la llar familiar per seguir trajectòries residencials 
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que no sempre estan associades a la convivència en parella o a la formació 
d’una família, mentre que la majoria dels nostres joves endarrereixen aques-
ta sortida per fer-la coincidir amb la vida en parella i l’arribada dels fills. de 
fet, el 33,1% dels homes i el 23,4% de les dones joves a Suècia viuen sols 
després d’emancipar-se, enfront de tan sols el 3,5% dels homes i l’1,6% de les 
dones al nostre país. la cohabitació també és una pràctica generalitzada 
entre els joves suecs de 30 anys sense fills (81,5%), però no entre els espanyols 
(27,4%). un tret comú als països eu ropeus, però més accentuat a espanya, és 
el fet que les dones s’emancipen abans que els homes, fins a dos anys abans. 
de l’anàlisi realitzada es desprèn que, en el cas de les dones espanyoles, 
aquestes diferències s’associen a la formació de la família a edats més joves 
que els homes. Així, el 56,5% de les dones entre 16 i 34 anys viuen en parella 
amb fills, enfront del 53,1% dels homes de la mateixa edat (dades del 2009).

una altra conclusió que extraiem de la lectura d’aquestes dades és que les 
diferències d’edat entre espanya i la resta dels països europeus seleccionats 
són mínimes en relació amb les expectatives per abandonar la llar familiar, 
si bé observem una gran diversitat en els intervals entre l’edat real i l’edat 
considerada ideal; aquest interval és especialment elevat en el cas espanyol 
(de gairebé 8 punts).

les dades referides a les transicions formatives i laborals dels joves a europa 
posen de manifest fins a quin punt la crisi econòmica ha afectat els joves 
espanyols, especialment els indicadors relatius a l’atur i a la temporalitat 
laboral. una dada reveladora n’és el fet que el 2011 el 28,01% dels joves 
entre 25 i 29 anys i el 44,45% entre 20 i 24 anys estaven a l’atur. A això s’afe-
geix l’elevada temporalitat en l’ocupació (el 58,6% dels joves ocupats entre 
15 i 24 anys el 2010 tenien un contracte temporal, enfront del 21,1% dels 
joves danesos) i una taxa d’abandonament escolar encara alta. d’altra ban-
da, les informacions recopilades no ens permeten d’afirmar amb rotunditat 
que la crisi hagi tingut una incidència clara en les transicions residencials i 
fami liars. de fet, les tendències es mantenen fins al 2008, moment en què té 
lloc una lleu reducció en els valors observats els anys anteriors. Aquestes 
tendències es caracteritzen per l’endarreriment de l’edat de formació de la 
parella i de la primera maternitat, com també del moment d’un lleuger ajor-
nament de l’edat de marxar de casa els pares.
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Emancipació tardana i crisi econòmica

en definitiva, l’anàlisi específica del cas espanyol ha permès constatar que 
els joves endarrereixen la sortida de la llar familiar davant la manca d’opor-
tunitats; es troben sense opcions per triar, de manera que podríem dir que 
han substituït la «dependència familiar elegida» per la «dependència fami-
liar imposada» a causa de les adverses circumstàncies econòmiques. les 
dades de l’eurobaròmetre del 2010 posen de manifest que el 68% dels joves 
estarien disposats a abandonar el país durant un temps.

Aquesta recerca ha comprovat així mateix que el sexe, la formació, la situació 
laboral i la nacionalitat són variables clau en els processos diferencials de 
transició a la vida adulta. les dades que hem aportat confirmen que a mesu-
ra que augmenta la formació, baixa la probabilitat d’emancipació dels joves, 
sobretot de les dones. Així, tan sols el 40,5% dels joves entre 25 i 29 anys amb 
estudis superiors s’han emancipat, enfront del 54,9% dels emancipats amb 
estudis primaris. d’altra banda, tot i que tenir feina afavoreix l’emancipació, 
també es detecta que el 18,7% dels joves ocupats de 30 a 34 anys i el 43,9% de 
25 a 29 anys en la mateixa situació laboral viuen encara amb els pares, segons 
les dades de l’epA del 2011. en el cas de les dones, destaca el fet que el 24,7% 
de les dones emancipades estan inactives, mentre que els homes que es troben 
en aquesta situació són només el 5,9%. Això pot indicar que una part de les 
dones que abandonen la llar familiar s’emancipen per formar una família i 
passen a ser dependents econòmicament dels seus companys.

Quant a la variable de la nacionalitat, hi observem que els joves estrangers, 
tant homes com dones, s’emancipen en una proporció més alta que els espa-
nyols en tots els grups d’edat, independentment de la formació i de la situa-
ció laboral.

Formació i situació laboral

es tracta de dos conceptes estretament vinculats. pel que fa a les transicions 
formatives i laborals, els resultats obtinguts indiquen que les variables que 
expliquen en part l’èxit i el fracàs de les trajectòries són el nivell educatiu, la 
feina i la salut. mai en la història del nostre país els joves havien assolit un 
nivell educatiu formal tan bo, en particular les dones (el seu nivell d’estudis 
és superior al dels homes). en relacionar formació i ocupació, veiem que 
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són els joves que es troben en els dos extrems formatius (és a dir, els que te-
nen una titulació superior i els que no han arribat a acabar l’escolarització 
obligatòria) els qui pateixen més les conseqüències negatives de la inestabi-
litat laboral. Com més alt és el nivell educatiu, més alt també és el nivell 
d’ocupació dels joves en tots els països europeus comparats. Així, doncs, 
l’atur ha afectat sobretot els joves sense qualificació. de fet, l’any 2000 l’atur 
entre els joves de 25 a 29 anys amb estudis primaris era del 17%, i el 2010 
havia arribat al 34%. les dades de la nostra recerca també constaten que les 
dones joves amb estudis superiors han resistit millor els efectes de l’atur que 
no pas els homes amb el mateix nivell d’estudis.

Quant a l’atur, les dades de desocupació dels joves de 25 a 29 anys el 2011 
(44,45%) exemplifiquen els efectes devastadors de la crisi sobre les seves 
pautes d’inserció laboral. A més a més, hi observem un cert desajust entre la 
formació rebuda i les feines concretes que tenen o podrien tenir, tant els 
homes com les dones, fenomen accentuat per la fase d’estancament econò-
mic que vivim, tot i que ja era un fenomen constatat en èpoques de desenvo-
lupament econòmic. Segons les últimes dades disponibles d’eurostat (2011), 
el 2008 el 33% dels homes i el 29% de les dones a espanya estaven sobrequa-
lificats respecte a l’ocupació que tenien, mentre que la ràtio mitjana per a la 
ue-27 se situava en el 19%, tant per a homes com per a dones. d’altra 
banda, s’aprecia un percentatge més alt de dones inactives en el grup d’edat 
de 25 a 29 anys (17%) que no pas d’homes (10%), principalment perquè elles 
continuen assumint les feines de casa.

pel que fa al tipus de contractes, la temporalitat laboral és una constant 
entre els joves espanyols. els darrers anys s’ha produït un increment signifi-
catiu dels contractes temporals: si el 1987 representaven entorn del 15% del 
total, el 2011 són aproximadament el 25%. Segons les dades de l’enquesta 
de població activa, en el cas concret dels joves espanyols entre 20 i 29 anys, 
el 2011 els contractes temporals representaven el 46,6% del total. Hem d’afe-
gir-hi, a més a més, que tal com confirma l’epA, en aquest tipus de contrac-
tes és on més llocs de treball juvenils s’han destruït. 

Estat de salut i pobresa

els indicadors analitzats a partir de les dades de l’enquesta de qualitat de 
vida (2004-2009) i l’enquesta nacional de salut (1960-2007) coincideixen a 



concLusIons  175

subratllar que els joves no evidencien problemes seriosos de salut. Aquesta 
coincidència es produeix en relació amb una sèrie d’hàbits no saludables 
com ara el consum de tabac i alcohol. Si bé hi ha factors que minen la salut, 
com posa de manifest l’índex creixent de sobrepès, no sembla que tinguin 
una incidència substantiva en el bon estat físic i psíquic dels joves, els quals 
en general perceben que el seu estat de salut és «bo». un altre indicador del 
bon estat psicològic dels joves espanyols és el reduït índex de suïcidis juve-
nils per comparació amb altres països europeus, tot i el lleuger increment 
que s’observa des del 2008.

els efectes de la crisi, l’atur i la precarietat, però, sí que estan afectant con-
siderablement la situació econòmica i la pobresa dels joves. Segons les 
dades d’eurostat, el percentatge de joves espanyols de 15 a 24 anys en risc 
de pobresa i exclusió social ha augmentat els darrers anys i ha passat del 
25,8% el 2008 al 30,6% el 2010. no obstant això, aquest percentatge és 
semblant al dels altres països europeus tenint en compte la protecció que 
exerceix la família.

Polítiques de joventut, participació pública i serveis socials

Aquest estudi recull algunes qüestions relacionades amb les prioritats que 
la unió europea planteja en el document «resolució del Consell de 27 de 
novembre de 2009 relativa a un marc renovat per a la cooperació europea 
en l’àmbit de la joventut, 2010-2018», publicat al diari oficial de la unió 
europea del 19 de desembre de 2009. les propostes de polítiques socials 
adreçades als joves insisteixen que cal aconseguir que el jovent hi participi 
com un requisit indispensable perquè les nostres societats puguin afrontar 
els reptes principals que els afecten. les dades disponibles posen en relleu 
la situació paradoxal que es dóna avui entre els joves espanyols: la manca 
de participació en totes les esferes institucionals (associacions, partits polí-
tics, sindicats, etc.) va unida a una utilització intensiva de les xarxes socials 
i una mobilització dins i fora d’internet, com ho mostra el moviment 15-m, 
que ha aconseguit una gran afirmació en l’espai públic. un dels objectius 
principals que es proposen les polítiques de joventut a la unió europea, i 
encara més en el cas espanyol, és augmentar el pes institucional dels joves 
en el conjunt de l’estat del benestar. la despesa social destinada als joves, 
com a percentatge de la despesa social total, és a espanya (2,9%), junta-
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ment amb luxemburg, grècia, Àustria, portugal i itàlia, una de les més 
reduïdes enfront del regne unit (6,6%) o dinamarca (6,5%).

un sector clau per al desenvolupament de les polítiques de joventut és el 
dels serveis socials que es dissenyen i es posen en pràctica en tots els nivells 
de l’Administració. però a l’hora de materialitzar les orientacions polítiques 
en programes d’intervenció, hi observem dues coses: d’una banda, les mesu-
res que les institucions pretenen dur a la pràctica en favor dels joves resulten 
inadequades; de l’altra, els gestors polítics desconeixen majorità riament les 
demandes i inquietuds del jovent. Totes dues qüestions es rela cionen amb la 
participació dels joves en el disseny de polítiques que tinguin en compte les 
característiques de les seves transicions, la seva heterogeneïtat com a col-
lectiu social i, finalment, la seva condició de natius digitals, un dels trets fo-
namentals de les noves generacions.

Així mateix, la participació dels joves en els serveis socials és deficitària, 
tot i que és un dels col·lectius més castigats per la crisi. les dades a aquest 
respecte són reveladores: el 2011 el 63% dels joves entre 14 i 25 anys havia 
accedit a les xarxes socials, la qual cosa representa un increment del 35,8% 
respecte a l’any anterior, mentre que el percentatge d’usuaris dels serveis 
socials en la categoria de «joventut» amb prou feines representava l’1,18% 
el 2009. per tant, cal acostar els serveis socials i les administracions públi-
ques al jovent mitjançant el desenvolupament de mecanismes digitals que 
els facin més visibles i transparents, a fi que els joves puguin participar-hi 
i beneficiar-se’n. A aquestes dades cal afegir la desconfiança dels joves 
envers les institucions públiques i els polítics (per exemple, en una escala 
d’1 a 10, els joves valoren els polítics amb una mitjana de 2,8); també va-
loren negativament la gestió dels serveis públics (el 51% i el 57,7% dels 
joves de 18 a 24 anys i de 25 a 34 anys, respectivament, els consideren poc 
o gens satisfactoris).

una conclusió evident que es deriva de les dades disponibles és que no  
disposem d’un mapa descriptiu de les polítiques destinades als joves desen-
volupades per les diverses administracions tant en l’àmbit nacional com  
europeu. per tant, una de les conclusions d’aquesta investigació és precisa-
ment la urgència d’abordar aquest estudi comparatiu els propers anys.
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en definitiva, a la llum d’aquestes dades i davant la manca d’un llibre blanc 
sobre els joves, que no es va poder aprovar en la legislatura anterior, l’estra-
tègia europea per als Joves (2010-2018) considera diversos reptes als quals 
s’enfronten els joves en les pròximes dècades en relació amb el món laboral: 
formació, autonomia residencial i família, que poden servir de referent per 
elaborar aquest futur llibre blanc. Amb vista a aquest compromís, els resul-
tats de la nostra recerca sens dubte contribuiran a comprendre la situació 
actual dels joves i ajudaran a tirar endavant polítiques socials en matèria de 
joventut.

  Reptes per al segle XXI

el coneixement de la situació actual dels joves espanyols, del context eco-
nòmic, social i cultural en què viuen, constitueix una eina imprescindible 
per construir un mapa interpretatiu i d’actuació que parteixi d’un principi 
bàsic: comprendre les seves demandes per poder definir polítiques socials 
adequades a les seves necessitats. en el futur immediat, aquest programa 
hauria d’examinar els contextos plurals en els quals s’estan produint les 
transicions.

la tardana emancipació residencial dels joves espanyols per comparació a 
la dels europeus es pot agreujar si no s’activen polítiques que afavoreixin 
l’adquisició d’una autonomia personal; per a això han d’oferir més i mi-
llors oportunitats de transició residencial (per exemple, habitatges de pro-
tecció oficial o de lloguer). no disposem de dades comparades desagrega-
des sobre aquest fet a europa, tot i que les dades aportades en aquesta 
recerca han posat de manifest que la despesa social (inclou despeses en 
habitatge) a espanya és molt limitada per comparació a la resta de països 
europeus (i encara més des de la recent supressió de la renda d’emancipa-
ció per al pagament del lloguer). la conseqüència de l’endarreriment en la 
transició a la vida adulta s’adverteix, com hem vist, en l’ajornament a 
l’hora de formar nous nuclis familiars, amb repercussions demogràfiques 
directes sobre la davallada de la fecunditat, l’envelliment de la població i 
el relleu generacional. Així mateix, hem comprovat un desajust important 
entre la formació i la situació laboral dels joves, tant pel que fa a la sobre-
qualificació com al fracàs escolar. d’altra banda, les expectatives dels jo-
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ves espanyols es veuen truncades pels efectes de l’atur, una circumstància 
que pot influir directament en el deteriorament de la seva salut i benestar. 
per tant, la gestió de les ajudes públiques destinades als joves per afavorir 
la seva formació, la inserció laboral i la independència s’ha de considerar 
una necessitat vital i una inversió per al futur, i no pas com una despesa 
prescindible.

Així, doncs, les evidències empíriques presentades en aquest estudi sobre les 
transicions dels joves espanyols en el marc comparat europeu plantegen di-
versos reptes d’intervenció institucional i de recerca per al futur, tal com 
indiquem tot seguit.

1. per afavorir un procés d’emancipació i independència residencial sem-
blant al d’altres països europeus, seria convenient potenciar l’habitatge jove 
de lloguer, amb la mediació pública entre propietaris i llogaters per oferir 
contractes de lloguer a baix cost. una altra iniciativa consistiria a incremen-
tar els habitatges públics protegits i de lloguer.

2. per pal·liar els efectes de l’atur juvenil, una opció possible seria optar pel 
model de flexiguretat existent a dinamarca i els països Baixos, on l’atur és 
molt reduït. la flexiguretat és un terme usat per descriure el model laboral 
caracteritzat per tres factors: (1) la flexibilitat en el mercat laboral, (2) la se-
guretat social, i (3) una política activa d’ocupació basada en drets i obliga-
cions per als aturats. A aquest model de vegades també se l’anomena «el 
triangle d’or». es tracta d’un mecanisme de regulació laboral que combina 
la possibilitat de canviar de feina amb una elevada protecció al treballador 
perquè pugui fer la transició d’un lloc de treball a un altre amb unes garan-
ties mínimes d’estabilitat i continuïtat. la flexiguretat és un exemple de 
«bona pràctica» laboral per generar llocs de treball de qualitat que puguin 
donar feina a l’elevat percentatge de joves qualificats que hi ha al nostre país.

3. per lluitar contra l’abandonament escolar prematur seria aconsellable 
adaptar els objectius de l’educació secundària a les motivacions dels joves, 
immersos en una societat global en la qual preval l’ús de les noves tecnolo-
gies. per a això caldria incrementar els recursos econòmics destinats a les 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TiC) i executar la reforma 
dels estudis de formació professional i de secundària perquè fomentin 
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l’aprenentatge permanent i la mobilitat en tots els nivells educatius mitjan-
çant l’aplicació del marc europeu de qualificacions.

4. respecte a l’efecte negatiu de la sobreeducació, caldria adaptar l’oferta de 
titulacions de formació professional, superior i universitària a l’oferta de 
treball. els empresaris han d’incrementar la inversió en innovació en el marc 
de competències transversals i de feines de qualitat que puguin absorbir els 
nous titulats en el mercat de treball. Al mateix temps cal afavorir la deman-
da de joves treballadors altament qualificats amb subvencions a l’ocupació 
i incentius fiscals, suport a les activitats de recerca i als sectors del coneixe-
ment i la innovació a fi de neutralitzar la manca de demanda de llocs de 
treball per als joves altament qualificats.

5. pel que fa a la formació, seria aconsellable flexibilitzar els itineraris for-
matius i afavorir l’adquisició de competències transversals. l’objectiu és fa-
cilitar les transicions des de la formació al mercat de treball i proporcionar 
les habilitats, competències i qualificacions adequades per viure en un en-
torn complex i global. Això vol dir reforçar un determinat perfil professio-
nal i adaptar-lo a la discontinuïtat i variabilitat del mercat de treball i a la 
inestabilitat cíclica de la nostra economia en els escenaris europeu i global.

6. en l’àmbit de la despesa en educació, seria molt positiu invertir en capital 
humà en tots els nivells educatius, incloent-hi l’educació infantil. per capital 
humà entenem tant la formació general per incorporar-se al mercat de tre-
ball com la preparació en habilitats integrals perquè els joves siguin capaços 
de sortir-se’n davant la incertesa i el canvi constant que caracteritzaran les 
seves trajectòries vitals.

7. l’emprenedoria en temps d’inestabilitat econòmica és una alternativa per 
aprofitar les idees dels joves i activar el mercat de treball. en aquesta línia, 
les administracions públiques i els organismes internacionals han de donar 
suport a les iniciatives emprenedores dels joves mitjançant el finançament, 
l’assessorament, el seguiment i la reducció dels tràmits burocràtics.

8. per contrarestar la vulnerabilitat creixent dels joves, seria recomanable 
(activar polítiques socials i de joventut encaminades) a la prevenció de la 
pobresa i de l’exclusió social entre els col·lectius més desfavorits, ja que 
aquests grups no se senten prou representats ni atesos a les xarxes dels ser-
veis socials.
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9. És imprescindible reforçar les polítiques de joventut per afavorir la parti-
cipació i l’associacionisme dels joves en els diversos àmbits institucionals 
(local, regional i nacional) mitjançant l’activació de crèdits per a aquestes 
finalitats. en definitiva, es tracta de donar veu a les organitzacions juvenils 
perquè se sentin partícips en la presa de decisions en els seus contextos de 
referència i de pertinença.

10. la constatació de les desigualtats de gènere fa que esdevingui prioritària 
la incentivació de les polítiques de gènere transversals (mainstreaming) que 
fa cilitin la compatibilització laboral i familiar i, per tant, la formació de la 
família entre els joves. les mesures han de contribuir també a la correspon-
sabilitat entre gèneres en les feines de casa i de criança, per afavorir així la 
integració laboral de les dones joves amb fills o amb expectatives de formar 
una família. Així mateix, aquestes polítiques han de contribuir a impulsar la 
participació de les dones joves en l’associacionisme i la presa de decisions.

A la llum d’aquestes evidències empíriques sobre la condició juvenil, consi-
derem que la unió europea i els estats nacionals han de cooperar per desen-
volupar un model social europeu viable que doni cabuda a les accions neces-
sàries que afavoreixin la integració i la participació del jovent en tots els 
àmbits de la vida pública, amb una atenció especial al període crític de les 
transicions en què els joves defineixen les seves actituds, com també els plans 
individuals i socials que desenvoluparan en el futur. una societat no pot 
prescindir dels joves si vol establir les bases d’un nou model econòmic i so-
cial integrador, ja que ells representen el relleu generacional necessari per 
garantir-ne la cohesió futura. 
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Apèndix metodològic

Metodologia utilitzada en el capítol 2

el mètode utilitzat en aquest capítol s’ha basat a mesurar les actituds dels 
joves davant els diferents marcadors d’entrada a la vida adulta mitjançant 
les dades de les enquestes des d’una perspectiva transversal. Amb aquest 
propòsit hem utilitzat les dades de l’enquesta social europea (european 
Social Survey o eSS) del 2006, que recull una sèrie de preguntes relatives a 
les transicions juvenils. Aquest mètode ens ha permès de comparar les ac-
tituds dels joves en els diferents països europeus. l’enquesta no recull altres 
aspectes actitudinals relatius a l’entrada a la vida adulta, com ara la valo-
ració del matrimoni i la cohabitació. 

l’eSS es duu a terme en 25 països amb el finançament del sisè programa 
marc de la Comissió europea i la Fundació europea per a la Ciència. És 
un mostreig estricte de probabilitat aleatòria, amb una taxa de resposta 
mínima del 70%. Aquí hem fet servir els indicadors que recull la tercera 
onada del 2006, referits a l’organització del curs de la vida a europa. l’en-
questa va entrevistar persones més grans de 15 anys residents en llars pri-
vades, independentment de la nacionalitat, ciutadania, idioma o situació 
legal, amb un total de 43.000 casos.

els indicadors utilitzats en relació amb les actituds dels joves davant les fites 
principals de transició a la vida adulta s’han basat en les preguntes següents, 
fetes als joves de 15 a 35 anys i recollides en l’enquesta:

•��En�la�vostra�opinió,�quina�és�l’edat�ideal�perquè�un�jove�comenci�a�viure�en�
parella?

•��En�la�vostra�opinió,�quina�és�l’edat�ideal�perquè�un�jove�es�casi?
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•��En�la�vostra�opinió,�quina�és�l’edat�ideal�per�ser�mare/pare?

•��En�la�vostra�opinió,�quina�és�l’edat�ideal�per�esdevenir�adult?

•��En�la�vostra�opinió,�quina�prioritat�tenen�els�marcadors�següents�d’entrada�
a la vida adulta?

   Tenir feina, marxar de casa els pares, tenir parella, ser pares: (cap impor-
tància, poc important, indiferent, important, molt important).

d’altra banda, el mètode emprat en aquest capítol ha tractat de mesurar, 
des d’una perspectiva transversal, els efectes de la crisi econòmica en les 
transicions formatives i laborals a partir d’indicadors com ara la situació 
laboral i formativa dels joves europeus, amb dades procedents de l’euro-
pean labour Survey i referides a diversos anys.

Metodologia utilitzada en el capítol 3

en el capítol 3 s’ha utilitzat una metodologia quantitativa de tipus transver-
sal per mesurar el procés d’emancipació residencial dels joves entre 15 i 34 
anys a espanya per sexe, grups d’edat i nacionalitat, com també les transi-
cions familiars i residencials corresponents. per a això s’han fet servir les 
microdades procedents de l’enquesta de condicions de vida 2005-2009 
(eCV) i de l’enquesta de població activa, obtingudes de l’institut nacional 
d’estadística.

l’eCV és una enquesta anual que es fa a les llars, l’antecessora de la qual 
va ser el panell de llars de la unió europea, que es va dur a terme durant 
el període 1994-2001. l’eCV, en anglès European statistics on income and 
living conditions (eu-SilC), pertany al conjunt d’operacions estadísti-
ques harmonitzades per als països de la unió europea. l’objectiu general 
d’aquesta enquesta és la producció sistemàtica d’estadístiques comunità-
ries sobre la renda i les condicions de vida, amb dades transversals i longi-
tudinals. la població objecte de recerca (població objectiu) són les perso-
nes de més de 16 anys, membres de llars privades que viuen en habitatges 
familiars principals, com també aquestes llars. la mostra és de 16.000 
habitatges distribuïts en 2.000 seccions censals.
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l’enquesta de població activa (epA) és una investigació contínua i de 
periodicitat trimestral dirigida a les famílies, realitzada per l’ine des del 
1964. la finalitat principal és obtenir dades de la força de treball i de les 
seves diverses categories (ocupats, aturats), com també de la població ali-
ena al mercat laboral (inactius). la mostra inicial és de 65.000 famílies 
cada trimestre, tot i que a la pràctica s’ha reduït a unes 60.000 famílies 
entrevistades de manera efectiva, que equivalen a 180.000 persones apro-
ximadament. les unitats d’anàlisi són els habitatges i les persones. 

els indicadors emprats en aquest capítol procedents d’aquestes fonts secun-
dàries són els relatius a l’emancipació residencial, els tipus de llar i les situa-
cions de convivència. per completar l’anàlisi s’han pres indicadors relatius a 
la fecunditat i la nupcialitat, amb dades procedents del moviment natural de 
la població i, per a l’anàlisi comparada europea, altres fonts d’eurostat.

Metodologia utilitzada en el capítol 4

el mètode utilitzat en aquest capítol s’ha centrat en l’estudi de les tres 
variables fonamentals sobre les quals giren els processos de transició dels 
joves al nostre país: l’educació, la feina i la salut. per a això hem fet una 
revisió del marc teòric més actual, citant els estudis més recents. A més a 
més, s’ha dut a terme una explotació de les dades de les fonts secundà ries 
més rellevants entorn de la temàtica de l’estudi, entre les quals l’enques-
ta de població activa (ine, 2000-2011), les dades del ministeri d’educa-
ció, Cultura i esport (2012), l’enquesta de condicions de vida (ine, 
2009) i l’enquesta nacional de salut (1960-2007).

els indicadors utilitzats en relació amb aquestes variables d’estudi han 
estat l’educació, l’ocupació, la salut i les situacions de pobresa.

Metodologia utilitzada en el capítol 5

per analitzar les polítiques de joventut des de la perspectiva de la unió  
europea, hem analitzat els documents següents: 
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•� «resolució del Consell de 27 de novembre de 2009 relativa a un marc reno-
vat per a la cooperació europea en l’àmbit de la joventut (2010-2018)», 
diari oficial de la unió europea, 19.12.2009 (Youth strategy 2010-2018).

•� Assessing practices for using indicators in fields related to youth, informe 
Final de la Comissió europea, dg education and Culture, C4431 / febrer 
2011.

la font principal d’on s’han obtingut les dades quantitatives sobre els ser-
veis socials i els joves és el Sistema d’informació d’usuaris de Serveis So-
cials (SiuSS). Aquesta font conté les dades recollides per quinze comunitats 
i ciutats autònomes (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria, Caste-
lla i lleó, Comunitat Valenciana, extremadura, galícia, la rioja, madrid, 
múrcia, navarra, Ceuta i melilla), que es corresponen amb l’activitat dels 
serveis socials generals l’any 2009 (dades més recents disponibles). A aquest 
respecte hem utilitzat les dades proporcionades pel ministeri de Sanitat, 
política Social i igualtat. el SiuSS recull les dades bàsiques de l’usuari dels 
serveis socials d’atenció primària, que és la informació necessària per realit-
zar una intervenció professional com a resposta a una demanda social. es 
configura mitjançant expedients familiars que gestionen els treballadors so-
cials de base. Aquest sistema informàtic permet, d’una banda, avaluar la 
gestió de prestacions, i, de l’altra, l’explotació directa mitjançant la qual 
s’obtenen estadístiques predissenyades en els quatre nivells d’instal·lació 
(uTS, CSS, comunitats autònomes, ministeri). També hem utilitzat la base 
de dades del Centre d’investigacions Sociològiques i les dades disponibles a 
l’observatori Jove de l’Habitatge i de l’oCde.

els indicadors utilitzats en aquest capítol es refereixen a la despesa social en 
joventut, la renda bàsica d’emancipació i la seva valoració, els usuaris dels 
serveis socials i els recursos aplicats en el sector de la joventut i la participa-
ció dels joves.
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Bona part del futur que ens espera depèn de les oportunitats que 

la societat ofereix als joves per emprendre un projecte de vida 

autònom i viable. L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar 

com accedeixen els joves espanyols a la vida adulta i les dificultats 

que han de superar en aquestes trajectòries.

L’anàlisi de l’assumpció progressiva de les responsabilitats dels 

adults s’exposa establint una comparació amb dades de països  

del nostre entorn, alhora que s’estudien els efectes de la conjuntura 

econòmica actual en les transicions que viuen els joves.

Els autors es demanen fins a quin punt les polítiques socials de 

joventut són efectives per facilitar la transició a la vida adulta. Amb 

una atenció especial a la dimensió europea, també aporten dades 

per orientar el debat sobre les possibles recomanacions i actuacions 

que permetin la necessària integració i autonomia del jovent com a 

recurs clau de cohesió social.
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