
La pandèmia de la precarietat 

Les conseqüències de la crisi en les joves  

Arran de la crisi de la COVID-19 s'han mostrat de la manera encara més explícita els problemes 

existents en l'estructura econòmica. A Barcelona s'ha vist com la taxa d'atur entre persones de 16 a 24 

anys va pujar, del primer trimestre de 2020 a l'últim trimestre de l'any, de 27.8% a 29.9%, amb 

percentatges encara majors (fins a 42,8%) en el període estival. Entre els treballadors de 24 a 55 anys la 

pujada va ser de 7.6% a 12.8% en el mateix lapse de temps. Entre els primers el salt és encara més 

abrupte si el comparem amb l'any 2019, on les dades de % d'atur per trimestre eren de 21,5; 23,9; 28,5 i 

23,9 respectivament.  

A aquest fet ha de sumar-se la diferència salarial ja existent per grups d'edat, sent que els joves de 
menys de 30 anys cobren anualment de mitjana 20.000€, de 30 a 34 uns 25.000€ de mitjana i a partir dels 35 
puja a uns 29.000€ de mitjana. En aquest sentit, un fet que afecta molt als treballadors de Barcelona, i 

especialment als joves, és la temporalitat dels contractes, que s'han tornat la norma per a la gran 

majoria de les empreses, que sovint duen a terme la coneguda pràctica d'encadenar contractes 

temporals i substituir a treballadors per a evitar fer-los indefinits.  

I la precarietat juvenil no sols es veu reflectida en l'àmbit estrictament laboral, perquè una qüestió 
fonamental a considerar en aquesta equació, és el preu dels béns de consum. Un exemple notori de 
l'empitjorament de la qualitat de vida dels treballadors de Barcelona, i que ha afectat notòriament els joves, 
és el preu del lloguer, que en els últims 20 anys s'ha més que duplicat. En el 2000, el preu mensual de 
lloguer per m² era de 6€, i en 2019 ja ascendia als 14€. La lluita dels inquilins ha portat a la creació 

d'una llei que regula els preus del lloguer. Això ha estat un gran pas per a millorar aquesta situació, 

però les circumstàncies mostren la necessitat de seguir per aquesta via, sense quedar-nos satisfets amb 

aquests avenços, per a eliminar la precarietat. L’habitatge és un dret, no una mercaderia, i és per 

això que ha d’estar garantit al conjunt de la ciutadania i que cap persona es vegi exclosa d’ell per 

motius econòmics. 

A part del preu del lloguer, cal considerar tots els altres béns de consum que són necessaris 

simplement per a viure i que amb el pas del temps s’han anat privatitzant: Llum, aigua, gas... En el cas 

de la llum, el passat mes de gener va pujar amb xifres rècord registrades fins a 94.99€ per MWh. Tenint en 
consideració amb això l'onada de fred que va haver-hi aquest mes i la importància de quedar-se més a casa a 
causa de la crisi sanitària, la situació esdevé criminal, ja que la privatització de l’energia l’únic que ens 

ha conduït és al creixement de la pobresa energètica i l’enriquiment de les empreses que la 

controlen. 

Un altre exemple d'això són els preus del transport públic, que en l'àrea metropolitana de Barcelona 
són de 80€ per 90 dies, i només si tens menys de 25 anys, ascendint a 40€/30 dies després d'això amb la T-
usual, preu que s'eleva entre un 10 i un 40% per cada zona extra. Si a això li sumem l’existència d’una 

desigualtat territorial a mesura que ens allunyem de l’àrea metropolitana, ens trobem que la 



distància és penalitzada: les joves de fora de Barcelona i, sobretot, d’entorns rurals, es veuen 

mancades de la possibilitat de moure’s pel territori mitjançant la xarxa de transport públic en igualtat de 

condicions. Aquesta desigualtat no és només econòmica, sinó que hi ha una manca de freqüències 

estables i de qualitat d’infraestructures.  

Amb tot l'exposat, resulta evident que resulta cada vegada més difícil per als joves tenir una vida 

estable, veient-se obligats a romandre amb els seus pares o a compartir pis per a minorar despeses, a 

encadenar treballs temporals amb salaris baixos i a estalviar cada cèntim, perquè qualsevol despesa 

imprevista pot ser fatal. En aquestes condicions, tenir un treball no implica deixar de ser pobre ni 

tenir garantit un ingrés estable de cara al futur.  

Per últim, totes aquestes situacions precàries són detonants de problemes de salut mental, 

que segons estudis duts a terme i recopilats per l'Associació Catalana de Salut Laboral, poden 

manifestar-se com ansietat, insomni, estrès, nerviosisme… I juguen un paper clau en el benestar 

personal dels treballadors i treballadores. Recentment, van sortir els resultats de l’informe de 

l’Impacte de la COVID-19 i la nova normalitat realitzat per l’Institut Valencià de la Joventut, que van 

presentar no només el creixement de la precarietat juvenil durant l’últim any, sinó també el seu 

impacte psicològic: l’ansietat, l’estrès i la tristor són part del dia a dia de la joventut durant la 

postpandèmia. 

És per aquests motius pels quals des d’Acció Jove - Joves de CCOO ens comprometem a 

portar aquestes línies als espais on participem i que la nostra acció sindical tingui com un dels seus 

objectius l'eliminació de la precarietat laboral entre els joves: 

❏ Realitzar acció sindical directa als llocs de treball amb més gent jove per apropar-

los a Acció Jove - Joves de CCOO i poder proporcionar-los les eines necessàries 

perquè puguin combatre les condicions precàries en les seves empreses.  

❏ Canvi estructural del model de treball temporal  

❏ Lluitar per una millor regulació del preu dels lloguers, participant en la lluita per la 

baixada dels preus i l’accessibilitat de l’habitatge. Reclamar la necessitat d’omplir els 

més de 20.000 pisos buits que els grans propietaris tenen a Catalunya, així com 

l’ampliació del parc públic d’habitatge. 

❏ Lluitar per una baixada de preus al transport públic i l'ampliació de l’edat màxima de 

la T-Jove. Així com ampliar les connexions al territori, superant el model centralitzador a 

Barcelona, i destinar més recursos a millorar les infraestructures ferroviàries. 

❏ Lluitar contra la repressió dels treballadors i treballadores organitzats.  

❏ Ampliació del reconeixement i tractament dels problemes de salut mental derivats 

de la situació econòmica i del treball: per assolir-lo és crucial destinar més recursos i 

finançament per a la salut pública, per evitar les llargues llistes d’espera en salut mental i 

evitar la seva psiquiatrització. 
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