
A 
aquestes alçades, a ningú el 
sorprendrà si dic que, a Ca-
talunya, l’atur entre els i les 
menors de 25 anys arriba quasi 
al 50%. A ningú el sorprendrà 
tampoc que digui que aques-
ta xifra és més del doble de les 

dades per a la població general i que, tanmateix, 
duplica també l’atur entre la joventut europea. 
Amb aquestes dades sembla obvi pensar que cal 
fer alguna cosa. Cal donar resposta al problema 
dels joves. Però el problema dels joves, en reali-
tat, és el de tots els treballadors i treballadores, el 
de tota la societat i que, a més a més, és un proble-
ma estructural. La crisi econòmica no ha fet més 
que agreujar una situació que ja era molt greu en 
temps de bonança econòmica. 
 Cal fer alguna cosa, sí. Però cal pensar bé el que 
fem. En els últims temps hem vist com, de refor-
ma en reforma, han empitjorat les condicions la-
borals i s’ha abaratit la contractació a cop de talo-
nari amb les bonificacions. Malgrat tot, l’atur ju-
venil no ha fet més que créixer.
 Una bona mostra d’aquest tipus de polítiques 
és el despropòsit que suposa el fet que, mentre la 
reforma laboral aprovada pel Govern del PP el 10 
de febrer passat torna a limitar l’encadenament 
de contractes temporals, no és igual pel que fa al 
contracte de formació i aprenentatge. Això vol 
dir que, fins als 30 anys, podràs signar un contrac-
te de formació darrere l’altre. La seva principal 
característica és que és d’una durada màxima de 
tres anys, un màxim de la jornada (i del salari) del 
85% i cap garantia de rebre la formació que com-
porta. I amb un cost zero per a l’empresari, que 
no haurà de pagar les quotes que li corresponen 
a la Seguretat Social. Això suposa que ens troba-
rem amb joves de 33 anys en aquesta situació i ens 
preguntarem per què els joves no s’emancipen... 
 Vist això, sembla clar que les normes no cre-
en ocupació. I les mesures concretes per fomen-
tar l’ocupació només són útils si donen resposta 
a situacions concretes. El jovent no és una amal-
gama homogènia en què totes les persones que 
formen part del col·lectiu tenen les mateixes ca-
racterístiques i necessitats. Per tant, és absurd 

plantejar qüestions com ara un contracte per a jo-
ves que, a més, a efectes pràctics, l’únic que supo-
sa és un salari jove. És a dir, inferior al normal. 
 Seria un error intentar desprendre les políti-
ques d’ocupació juvenil de les polítiques d’ocu-
pació generals, perquè ens portaria a caure en 
la vella màxima de l’abans un jove precari que 
un jove aturat. Si bé és cert que hi ha necessitats 
específiques que requereixen atencions especí-
fiques. Per exemple, les persones joves que van 
abandonar els estudis per anar a treballar del que 
fos i que ara es troben sense feina i sense forma-
ció. En aquest sentit, des de CCOO vam elaborar 
una proposta de contracte dual, basat en el mo-
del alemany, que combinava formació professio-

nalitzadora reglada amb pràctiques en centres de 
treball. Com que es tractava d’un contracte, exis-
teix una relació laboral i els joves tenen una sèrie 
de garanties regulades per llei. Malauradament, 
la reforma del contracte en pràctiques recollida 
a la reforma laboral no té gaire cosa a veure amb 
això.

Els més ben formats
Paral·lelament a aquesta situació, ens omplim la 
boca quan parlem de la generació més ben for-
mada en la història del nostre país i, tot i així, no 
s’està fent una aposta real per donar sortida a la 
situació d’aquests joves. El principal problema en 
aquest sentit és la concepció que la solució passa 
per la regulació. I no és així, la norma no genera 
ocupació. El que genera ocupació és la inversió, i

 en aquests moments fins i tot s’ha deixat d’inver-
tir en el sector públic, que per primera vegada es-
tà destruint llocs de treball. Una conseqüència 
més de les polítiques de retallades de CiU, supo-
sadament per reduir el dèficit públic, que també 
estan contribuint a destruir ocupació. 
 El cas és que no existeixen solucions màgiques 
per al problema dels joves, perquè el problema 
dels i les joves és el problema de tots els treballa-
dors i treballadores. Cal dinamitzar l’economia 
des del sector públic per crear ocupació. Fan fal-
ta polítiques actives d’ocupació efectives per a 
les persones aturades que facilitin la inserció al 
mercat de treball. Cal fer una aposta pels nous 
jaciments d’ocupació, com ara la rehabilitació 

d’edificis, les energies renovables o la cura de les 
persones, que han d’anar lligades a un canvi de 
polítiques econòmiques i de model productiu.
 Malauradament, sembla  que les polítiques del 
Govern, el d’aquí i el d’allà, no van en aquesta lí-
nia. Aprofitant l’excusa de la crisi econòmica, el 
que estan fent és desmantellar l’Estat del benes-
tar i portar-nos cap a un model en què «vals el que 
tens». Inevitablement, hi ha col·lectius que es ve-
uen més afectats per aquestes polítiques, entre 
ells el dels  joves.
 Però és molt més fàcil inventar-nos etiquetes 
que no són un mirall de la realitat i dir que els i 
les joves ni treballen ni estudien perquè no volen 
fer-ho. I s’ha de fer alguna cosa perquè, tal com co-
mentàvem a l’inici, hi ha gairebé un 50% d’atur ju-
venil, cosa que no vol dir res més que gairebé un de 
cada dos joves que vol treballar no ho pot fer.

Un pou sense fons
No hi ha solucions màgiques per al problema dels joves, perquè és el problema de tots els treballadors. 
Però és evident que s’ha de dinamitzar l’economia des del sector públic, impulsar polítiques actives 
d’ocupació efectives i apostar pels nous jaciments d’ocupació.

És absurd plantejar qüestions com 
un contracte per a joves que, a efectes 
pràctics, l’únic que suposa és un salari 
jove. És a dir, inferior al normal
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