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Els joves i la joventut

Què és ser jove?

La neta mira l’àvia de reüll quan puja els quatre esglaons que hi ha a la porta de 
casa. Un, dos… tres i quatre. L’àvia respira i la neta també. “Estic vella, nena”, li 
diu. Somriuen i tanca la porta. De camí cap a la feina, la neta pensa en la vida i 

en els verbs copulatius. Pensa en per què quan ets jove, ets jove, i quan ets vell, 
estàs vell. Ésser i estar. Pensa en si l’àvia creu que la vellesa és circumstancial. 

Si, per algun motiu, entèn la vellesa com un estat alterat del que ella realment 
és. Pensa en això: “Si la joventut és el lloc on hom voldria viure per sempre, …

per què a mi m’és tan difícil de sortir-ne?”

La joventut com a categoria social és un fenomen relativament recent. De fet, 
molts dels nostres avis no en van tenir, de joventut. L’àvia que està vella enyora 
les cames de quan tenia 20 anys, troba a faltar l’energia i el seu reflex en el 
mirall, però no enyora aquell concert a la platja, el bar de la universitat o arreglar 
el món amb uns amics i unes cerveses, perquè aquestes són vivències d’un 
temps i d’una vida que no són els seus. Per a grans segments de la població, 
el trànsit entre la infantesa i l’edat adulta es produïa, i es produeix avui dia en 
molts indrets del món, de manera precoç i sobtada. Només en aquelles societats 
capaces de protegir una part de la població de la necessitat urgent de treballar 
per a sobreviure pot existir la joventut (Fernández, 2013). La joventut és, per tant, 
una conquesta social. 

Si bé ha de tenir un mínim ancoratge natural, la joventut és una categoria social 
construïda i dotada de significat en cada moment històric i per a cada societat. 
Ser jove és una condició subjecta al canvi de manera continua. Una manera 
d’establir el període durant el qual els membres d’una societat són considerats 
joves és acotar la joventut entre fites vitals compartides per un gruix important 
de la població. En aquest sentit, el temps que transcorre des de la fi de la 
infància i fins a l’assoliment de la tríada formada per treball estable, matrimoni 
i emancipació residencial ha estat constitutiu de la joventut a la nostra societat 
durant bona part del segle XX. 

Les dificultats a què fan front actualment les persones joves per aconseguir 
un treball estable i per accedir a l’habitatge, juntament amb el declivi de la 
institució del matrimoni, han difuminat les fites que anteriorment marcaven la fi 
de la joventut i l’entrada definitiva en l’edat adulta i han comportat un canvi en la 
manera en què establim el període de la joventut. En absència de límits temporals 



6

Jo
ve

s i
 em

an
cip

ac
ió 

a C
ata

lun
ya

 i E
ur

op
a

de
se

m
br

e2
02

2

clars, definits i compartits, el període de la joventut ha passat a definir-se a 
partir d’elements de naturalesa subjectiva, que se suposen característics de les 
persones joves, com ara els seus gustos i preferències o el seu estil de vida. Dit 
d’una altra manera, hem passat de definir la joventut pel continent a definir-la 
pel contingut.

El caràcter líquid i maleable d’aquest concepte de joventut ha tingut l’efecte de 
prolongar-la fins a extrems que posen en qüestió el seu ancoratge natural. La 
tensió entre les vessants natural i social de la joventut sol passar desapercebuda, 
arribant a generar sorpresa i estupefacció quan es manifesta. És el cas, per 
exemple, del jove en l’equador de la trentena a qui un dia diagnostiquen artrosi. 
O de la dona que descobreix que la probabilitat de concebre una criatura amb 
problemes de salut augmenta considerablement a partir dels 35 anys, és a dir, 
amb una maternitat tardana. Aquí és on arriba el moment d’estupefacció: es pot 
ser a la vegada jove per viatjar amb l’abonament jove de transport i ser gran per 
ser mare? 

Sigui com sigui, com a idea, ser jove per temps indefinit no sona del tot malament. 
No en va, la cerca de l’eterna joventut és un motiu central en la història de l’art i de 
la literatura arreu del món. El problema sorgeix quan els elements característics 
de la població jove que la societat estableix com a definitoris del període de la 
joventut són perjudicials per als propis joves. Aspectes com la precarietat, la 
dificultat per emancipar-se o l’escassa capacitat per a dur a terme el projecte 
de vida han esdevingut part essencial del que és ser jove a la nostra societat. 
I és la prolongació en el temps d’aquestes condicions desfavorables el que 
justifica socialment l’allargament de la joventut. Sembla raonable pensar, per 
tant, que al darrere de l’actual prolongació de la joventut no hi ha cap elixir ni la 
pedra filosofal, sinó una tautologia o una afirmació en clau de fal·làcia. Aquesta 
fal·làcia funcionaria de la següent manera: 1) els joves tenen dificultats per 
emancipar-se, 2) les persones de 35 anys tenen dificultats per emancipar-se, 
per tant, 3) les persones de 35 anys són joves. 

La joventut proporciona un argument, que s’ha mostrat del tot efectiu, per a 
justificar i minusvalorar les greus problemàtiques que afecten una part creixent 
de la societat, i aquest argument té a veure amb la seva naturalesa pretesament 
conjuntural. Els joves acumulen treballs precaris, perceben baixos salaris i tenen 
dificultats per accedir a l’habitatge, precisament, perquè són joves. El focus 
no se situa sobre la precarització del mercat de treball, sobre la desigualtat 
de l’estructura salarial o sobre el preu de l’habitatge en relació als salaris dels 
treballadors i treballadores: el problema dels joves és que són joves. 

Partint d’aquesta premisa, i tenint en compte que el temps tot ho cura, 
especialment la joventut, l’única cosa que hauríem de fer és asseure’ns i esperar. 
No obstant i com assenyala Patón Casas (2005), “el fet que l’allargament de 
les transicions juvenils ens obligui a ampliar la franja d’edat constitutiva de la 
joventut, ens fa pensar que la situació de desavantatge té menys a veure amb la 
condició de joves que amb la pèrdua generacional de capacitat per a l’exercici 
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efectiu dels drets socials”. Dit d’una altra manera: la precarietat dels joves no és 
conjuntural sinó generacional. Encomanar-ho tot al pas del temps, per tant, és 
esperar que un problema social tingui una solució natural. 

La prolongació del període de la joventut té conseqüències per a la vida de 
les persones anomenades joves i també per al conjunt de la societat. Una 
d’elles és la fragmentació de la joventut (Martín i Velarde, 2001). En efecte, el 
moment vital d’una persona de 18 anys no és el mateix que el d’una persona 
de 26 o una de 34, ni les problemàtiques que els afecten tenen, en molts casos, 
les mateixes conseqüències ni les mateixes solucions. Comprendre el sentit 
d’aquesta fragmentació i fugir de la consideració de la joventut com un tot 
unitari és imprescindible per al disseny de polítiques adaptades a la realitat i a 
les necessitats de les persones.

La prolongació de la joventut també produeix un tensionament de l’estatus de 
persona en transició a l’edat adulta que la societat atorga a les persones joves. 
No sembla raonable pensar que un període que s’allarga per quinze o vint anys 
en la vida d’una persona sigui susceptible de continuar essent definit com a 
període de transició. Aquest fet ens fa pensar que el manteniment de l’status de 
persona en transició dels joves té més a veure amb la seva utilitat per al sistema 
que amb la seva correspondència amb la realitat. 

Les persones joves senten la precarietat, la incertesa i la frustració com un pes 
real, que condiciona diferents esferes de la seva vida. L’alarmant augment dels 
trastorns de salut mental entre la població jove n’és un símptoma. No obstant, 
la dificultat per quantificar aquestes càrregues sovint les invisibilitza a ulls de la 
societat. La postergació de l’emancipació residencial, una de les manifestacions 
més tangibles de les dificultats que experimenten els joves per a dur a terme el 
seu projecte de vida, ens ajuda a dimensionar el pes d’aquestes càrregues. 

Emancipació, independència i autonomia 
De ben segur, moltes dones nascudes als anys 80 del segle XX tenen, com té qui 
escriu aquestes línies, una mare que les aconsellava: “No et casis, no marxis de 
casa fins a tenir un treball estable, no depenguis de ningú”. El prec d’aquesta mare 
ens serveix per introduir alguns aspectes imprescindibles a l’hora de parlar dels 
processos d’emancipació juvenil a la Catalunya i a l’Espanya d’avui. De manera 
tradicional, l’emancipació residencial dels joves anava lligada a l’adquisició 
d’independència econòmica respecte la llar d’origen i també d’autonomia, 
entesa com la capacitat de l’individu per a prendre les seves pròpies decisions 
en aspectes importants de la vida. En temps de mentre visquis en aquesta casa 
faràs el que jo et digui, l’emancipació residencial era condició sine qua non de 
l’emancipació dels joves respecte de l’autoritat paterna.



8

Jo
ve

s i
 em

an
cip

ac
ió 

a C
ata

lun
ya

 i E
ur

op
a

de
se

m
br

e2
02

2

En el cas de les dones, malauradament, era habitual canviar la submissió a 
l’autoritat paterna per la submissió a l’autoritat del marit. En efecte, en un país 
on les dones van necessitar l’autorització del marit per a qüestions quotidianes 
com renovar el DNI o obrir un compte bancari fins a l’any 1975, és difícil 
defensar la idea que l’emancipació residencial de la llar d’origen comportava la 
seva independència econòmica o un augment de la seva autonomia. Per aquest 
motiu, amb el seu consell, la mare expressa el seu desig que la filla esdevingui 
una persona social i econòmicament independent, opció que probablement ella 
no va tenir, i prioritza d’aquesta manera l’emancipació de la dona per sobre de la 
mera emancipació residencial. 

Durant les últimes dècades s’ha produït un progressiu deslligament dels 
conceptes d’emancipació residencial, independència i autonomia, que posa en 
entredit la validesa de l’emancipació residencial com a esdeveniment inaugural 
i característic de l’emancipació dels joves en un sentit més ampli. D’una banda, 
els profunds canvis culturals que han experimentat les famílies en la seva 
organització i en les seves dinàmiques de presa de decisions permeten als 
joves gaudir d’elevats graus d’autonomia sense necessitat d’abandonar la llar 
d’origen. La recerca ens mostra com les relacions entre pares, mares i fills i 
filles no emancipades actualment tendeixen a ser democràtiques i horitzontals 
(Marí-Klose, Julià Cano i Marí-Klose, 2012). 

D’altra banda, les condicions de precarietat laboral i salarial que pateixen 
especialment les persones joves han deslligat l’emancipació residencial 
de la independència econòmica. Els joves emancipats són, en molts casos, 
econòmicament dependents de la llar d’origen i, en certa mesura, gaudeixen de 
menor independència econòmica de la que gaudirien en cas de romandre a la 
llar familiar. D’acord amb l’enquesta INJUVE 2019, únicament el 21,9% dels joves 
d’entre 16 i 29 anys a Espanya declara viure exclusivament dels seus ingressos. 

La precarietat laboral no només ha propiciat un deslligament de l’emancipació 
residencial i la independència econòmica. L’alternança de períodes de treball 
precari i d’atur, binomi que caracteritza les trajectòries laborals de molts joves 
d’avui, ha suposat el trencament de la linealitat dels processos d’emancipació. 
Si tradicionalment l’emancipació residencial era un esdeveniment puntual, 
breu i, tret de situacions excepcionals, definitiu, actualment és habitual que 
joves emancipats hagin de tornar a la llar d’origen per no poder fer front 
al cost econòmic de la vida de manera independent. De fet, quan el projecte 
emancipatori fracassa, el retorn a la llar familiar és la primera opció per a la 
majoria de joves. Aquest fet, al que sovint es fa referència com a boomerang 
kids (Gentile, 2010), il·lustra a la perfecció la individualització i l’allargament dels 
processos d’emancipació als què assistim en la nostra societat.

Existeix l’evidència de que en els països del sud d’Europa els joves endarrereixen 
la seva emancipació perquè son plenament conscients que emancipar-se els 
fa més proclius a caure en situacions de pobresa o exclusió social (Aassve et 
al., 2005). No obstant, l’endarreriment de l’emancipació juvenil característica 
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dels països mediterranis no respon únicament l’agència de la persona jove. 
sinó que es concep com una estratègia familiar dirigida a evitar la mobilitat 
social descendent. En el context d’un Estat del Benestar poc desenvolupat, amb 
polítiques d’habitatge i de joventut insuficients, l’objectiu de mantenir la persona 
jove a la llar familiar durant més temps és que aquesta tingui la oportunitat 
d’acumular el capital social o econòmic necessari per a que l’emancipació, quan 
aquesta es produeixi, no comporti l’entrada en la pobresa (Moreno, 2012). 

L’endarreriment de l’edat d’emancipació com a estratègia per a evitar la mobilitat 
social descendent no és un fenomen nou. L’estudi de diferents cohorts d’homes 
nascuts a Espanya entre 1907 i 1965 mostra com el percentatge de joves 
emancipats abans dels 26 anys es troba directament relacionat amb el risc de 
mobilitat social descendent de cada període (Bernardi, 2007). Aquest fet ens 
porta a pensar que els països amb un més baix nivell de protecció pública de la 
joventut han de ser aquells més afectats per l’endarreriment de l’emancipació. 
Lluny de raonaments que vinculen l’emancipació residencial tardana als països 
del sud d’Europa en comparació amb, per exemple, els països nòrdics, amb un 
comportament acomodatici dels joves i una certa caricaturització de la familia 
mediterrània, sostenim que les dinàmiques culturals de sobre-responsabilització 
familiar són fruit de l’absència de drets garantits per l’Estat (Patón Casas, 2005). 

La capacitat dels joves per abandonar la llar d’origen i assolir l’emancipació 
residencial no és una qüestió que afecti només les persones joves. No es tracta 
només de gaudir d’independència o d’autonomia a nivell individual. Una societat 
que no permet que els seus membres més joves desenvolupin els seus projectes 
de vida és una societat abocada al malestar i al conflicte. 

Les dades disponibles a Eurostat mostren com, a nivell de la Unió Europea, 
l’edat d’emancipació es correlaciona fortament (r= -0,625) amb el grau en què 
els joves participen a la societat; allà on l’edat d’emancipació és més tardana, la 
participació dels joves en la societat és menor. La correlació és encara més forta 
entre l’edat d’emancipació i la confiança dels ciutadans en el sistema polític 
del país (r= -0,719): com més elevada és l’edat mitjana d’emancipació, menor 
grau confiança. L’edat d’emancipació es correlaciona també fortament amb la 
percepció que tenen els ciutadans sobre la independència del poder judicial. 
Com més tardana és l’edat d’emancipació, un major percentatge de ciutadans 
perceben la independència judicial al seu país com dolenta o bastant dolenta (r= 
0,774), tal com observem en el gràfic a continuació. 
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Gràfic	1.	Correlació	entre	el	percentatge	de	població	que	percep	la	independència	
judicial com a dolenta o molt dolenta i l’edat d’emancipació als països de la UE

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.

L’edat d’emancipació residencial juga també un paper a l’hora d’aconseguir la 
igualtat de gènere. Si bé durant les últimes dècades hem assistit a un progressiu 
deslligament dels processos d’emancipació juvenil respecte del matrimoni, les 
dades mostren com encara  avui en dia l’emancipació de les dones joves està 
fortament lligada a l’inici de la vida en parella i la creació d’una família al sud i 
l’est d’Europa. Als països mediterranis, les dones estan de mitja entre 1,1 i 2,4 
anys vivint emancipades abans de tenir descendència. 

A països com Eslovàquia, Croàcia i Bulgària, l’edat mitjana de les mares en tenir 
el primer fill és fins i tot inferior a l’edat mitjana d’emancipació de les dones. 
Aquesta situació contrasta amb la dels països nòrdics, on les dones viuen 
emancipades entre 8 i 12 anys abans de tenir fills. El temps que les dones viuen 
emancipades de la llar d’origen i sense càrregues familiars pròpies mostra una 
correlació molt forta amb la seva participació ciutadana (r = 0,727): com més 
anys estiguin les dones emancipades i sense fills, més participarán a la societat. 
Veiem aquesta correlació en el següent gràfic.
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Gràfic	2.	Correlació	entre	el	percentatge	de	dones	que	exerceixen	una	ciutadania	
activa	 i	 el	 número	 d’anys	 que	 viuen	 les	 dones	 emancipades	 i	 sense	 fills	 als	
països de la UE 

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.

L’emancipació residencial dels joves és, per tant, un fenomen desitjable a 
nivell social, en tant que es relaciona amb elements determinants per al bon 
funcionament de la societat com ara la participació ciutadana i la confiança 
dels ciutadans en les Institucions públiques. Però, qui són exactament aquests 
joves que s’han d’emancipar?

Qui són aquests joves

L’experiència individual que dóna forma a cada persona es troba irremeiablement 
determinada i constreta pel moment històric i per l’indret on aquesta ha nascut i 
crescut. Les persones som fruit dels esdeveniments polítics, econòmics i socials 
que acompanyen la nostra socialització i que acaben per donar forma a una 
generació. Per aquest motiu, quan parlem d’emancipació juvenil a Catalunya, a 
Espanya o a qualsevol altre lloc, cal preguntar-se: qui són aquestes persones 
joves? 

Les persones que avui tenen entre 16 i 34 anys, adoptant una visió ampla del 
que és ser jove, van néixer entre els anys 1988 i 2006. Per a contextualitzar una 
mica: del mur de Berlín a la UE dels 25. Del telèfon fixe a Facebook. De González i 
Pujol a Zapatero i Maragall. Del rodet i els negatius a la tarjeta SD. De la pesseta 
a l’euro i de Joan Carles I a Joan Carles I. Una persona nascuda l’any 1988 que 
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hagués començat a treballar a l’edat mínima legal va incorporar-se al mercat 
laboral l’any 2004. Per tant, el gran gruix de la generació que avui identifiquem 
com a joves -o totes i tots ells, si fixem la fi de la joventut als 29 anys-, va 
començar a treballar amb posterioritat a l’esclat de la crisi econòmica de l’any 
2008.

De fet, molts dels joves a qui fem referència quan parlem de la taxa d’emancipació 
juvenil ni tan sols recorden l’esclat de la crisi. Però no recordar Lehman Brothers, 
la prima de risc o els homes de negre no vol dir que aquests elements no formin 
part de la teva vida. Així ho mostra l’evolució de l’edat mitjana d’emancipació en 
els diferents països europeus que recull l’Eurostat i que podem veure en el següent 
gràfic. Quatre dels cinc països on més s’ha endarrerit l’edat d’emancipació entre 
els anys 2008 i 2021 (Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya) són aquells països que 
van viure un rescat financer en els anys posteriors a l’esclat de la crisi i on es van 
patir més les polítiques d’austeritat. 

Gràfic	3.	Variació	en	anys	de	l’edat	mitjana	d’emancipació	als	països	de	la	UE,	
anys 2008 - 2021

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.

En efecte, els joves d’avui són fills de la crisi. Entre els anys 2008 i 2021, Espanya 
s’ha mantingut de manera ininterrompuda com un dels tres països de la Unió 
Europea amb una major prevalença de l’atur juvenil, superant el 45% entre els 
menors de 25 anys des de l’any 2011 fins al 2016, i del treball temporal1, que 
va tocar sostre l’any 2017 amb una taxa de temporalitat juvenil del 58,8%. 

1 Excepte els anys 2009 i 2010, on va ser quarta.
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Actualment, Espanya és el tercer país d’Europa amb la taxa de pobresa laboral 
juvenil més elevada (13%), només per darrere d’Itàlia (13,1%) i Romania (15,8%)2  
i el quart amb un major percentatge de joves que tenen un treball a temps parcial 
de manera involuntària (53,8%), per darrere de Grècia (58,6%), Romania (60,7%) 
i Itàlia (75,8%). Val a dir, a més, que el mercat el mercat de treball mostra encara 
importants bretxes per motiu de gènere i d’origen. Les taxes d’atur, treball a 
temps parcial i temporalitat són sistemàticament més elevades en el cas de les 
dones i els treballadors estrangers, en especial aquells nascuts fora de la UE.

Amb aquestes dades no ens pot estranyar que els joves espanyols encapçalin 
la classificació europea d’inseguretat percebuda en el lloc de treball, amb un 
44,5% de joves que creuen que poden perdre la feina en els propers sis mesos3. 
Ho podem veure en el gràfic a continuació. No deixa de cridar l’atenció que els 
Països Baixos, amb una de les edats mitjanes d’emancipació més precoces a 
nivell europeu (23,3 anys el 2021), se situa en tercer lloc en inseguretat laboral 
autopercebuda entre els joves. A l’apartat d’anàlisi de l’emancipació a la Unió 
Europea intentarem donar explicació a aquest fet que, a priori, és contraintuitiu.

Gràfic	4.	Percentatge	de	treballadors	joves	que	creu	que	pot	perdre	la	feina	en	
els propers sis mesos als països de la UE

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.

Més enllà de les xifres concretes, de les taxes i classificacions, és necessari 
valorar l’impacte de conjunt que té un deteriorament del mercat de treball 
d’aquesta magnitud per a les persones joves. Una taxa d’atur juvenil del 3,5%, 
afecta el 3,5% dels joves actius. Taxes d’atur juvenil superiors al 30 o 40%, 
sostingudes en el temps durant anys, tenen la capacitat d’afectar el 100% dels 

2 Joves 16 - 29 anys, 2021
3 Dada de l’any 2015, última disponible.



14

Jo
ve

s i
 em

an
cip

ac
ió 

a C
ata

lun
ya

 i E
ur

op
a

de
se

m
br

e2
02

2

joves. Pateixen l’atur els joves que malauradament estan a l’atur, però també 
pateixen l’atur aquells joves que accepten treballs precaris per por a l’atur, 
aquells que romanen inactius per estar profundament desmotivats o aquells 
que, no tenint encara edat per incorporar-se al mercat de treball, ja el perceben 
com un lloc profundament hostil.

D’acord amb l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial (EAES), els joves d’entre 25 
i 29 anys a Espanya no van recuperar el nivell salarial de l’any 2008 fins 10 
anys després, l’any 2018. Els salaris dels joves menors de 24 anys no s’han 
recuperat encara de la contracció salarial viscuda arran de la crisi de 2008. No 
és estrany, per tant, que, de manera paral·lela al deteriorament de les condicions 
d’ocupació al mercat de treball, la nostra societat hagi experimentat un gran 
augment de la pobresa, de manera especial entre els infants i les persones 
joves. El percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social a Espanya 
(taxa AROPE) va passar del 23,8% l’any 2008 al 29,2% l’any 2014, situant-se en 
el 26,4% l’any 2021. Entre els joves de 16 a 29 anys, aquests percentatges van 
passar del 22,8% l’any 2008 al 38,2% l’any 2015 i al 30,3% l’any 2021.

Espanya és el segon país d’Europa en extensió de la pobresa ancorada (que 
comprèn el percentatge de població amb ingressos inferiors al valor del 60% de 
la mediana d’un any de referència, el 2008 en aquest cas) amb un 22,8%, només 
per darrere de Grècia, amb 37,3%. Les dades de l’Enquesta de Condicions de 
Vida sobre transmissió intergeneracional de la pobresa estan en consonància 
amb aquesta extensió de la pobresa. Així, aquesta enquesta realitzada l’any 
2019 mostra com haver crescut en una llar amb dificultats econòmiques 
condiciona enormement viure en situació de pobresa a l’edat adulta. Un 13,85% 
d’aquelles persones que van créixer en un ambient on l’economia no era un 
problema es troben en situació de risc de pobresa l’any 2019. No obstant, 
entre aquelles persones que van viure una situació de pobresa a la seva llar 
quan eren adolescents, la prevalença de la pobresa arriba al 35,12%. L’origen 
socioeconòmic continua essent a la nostra societat un factor determinant de 
les condicions de vida. 

A més a més, la comparació de les dades sobre transmissió intergeneracional de 
la pobresa dels anys 2019 i 2011 (són les més properes en el temps en tractar-
se d’un mòdul no anual) no aboquen motius per a l’esperança. En aquests vuit 
anys es va modificar la composició per origen socioeconòmic de les persones 
en risc de pobresa i de les persones no en risc de pobresa. Entre la població 
considerada en situació de pobresa, ha augmentat el percentatge de persones 
que provenen de llars sense problemes econòmics. De la mateixa manera, les 
persones d’origen humil han disminuït el seu pes relatiu entre la població que 
no es troba en risc de pobresa. Podem dir, per tant, recorrent a una metàfora 
clàssica a l’hora de parlar de mobilitat social, que l’ascensor social no està ben 
bé espatllat. Sí que funciona, però només va de baixada.

En aquest context, l’endarreriment de l’edat d’emancipació com a estratègia 
familiar dirigida a evitar la mobilitat social descendent ha anat acompanyat 
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d’una aposta clara per la formació. Durant el període que va de 2008 a 2021, el 
percentatge de joves a Espanya que tenen, com a mínim, estudis secundaris, ha 
augmentat 18,5 punts, des del 60,3% al 78,8%. També ha augmentat el percentatge 
de persones que continuen amb els seus estudis més enllà de l’ensenyament 
obligatori, fins arribar a convertir-se en la generació més formada de la història 
a Espanya. En aquest període, el percentatge de joves entre 20 i 29 anys amb 
estudis universitaris ha augmentat des del 31,1% al 39,3% i l’abandonament 
prematur dels estudis, que havia constituït un greu problema en etapes anteriors, 
ha baixat des del 31,7% fins al 13%.

Tot i la gran inversió en temps i esforç per part de les persones joves i les seves 
famílies en formar-se, existeix una discordança destacable entre el tipus de 
llocs de treball que el mercat de treball és capaç d’oferir i la formació de les 
persones que cerquen treball. Aquest fet situa Espanya al capdavant d’Europa 
en sobrequalificació dels treballadors joves. D’acord amb dades d’Eurostat, un 
35,3% de treballadors joves amb formació universitària estan ocupats en llocs de 
treball que no requereixen aquest tipus de formació, només superada per Chipre 
(40,2%) i Grècia (48%). D’acord amb dades de l’enquesta de Població Activa 
(EPA), el percentatge total de joves sobrequalificats -no només universitaris- 
ascendeix al 42%. Una derivada directa de l’elevada taxa de sobrequalificació 
és el que anomenem fuga de cervells. Milers de joves cada any emigren a 
l’estranger a la cerca d’oportunitats laborals que es corresponguin amb la seva 
formació i que els permetin crear un projecte de vida.

És una creença força arrelada entre el jovent i les famílies a Espanya i a 
Catalunya que, si bé cursar estudis superiors no és cap garantia de trobar una 
feina relacionada amb la pròpia formació -el que diem, col·loquialment, “treballar 
de lo meu”-, sí millora les opcions dels joves per aconseguir una ocupació, 
sigui aquesta quina sigui. Esperonada per elevades taxes d’atur i precarietat 
entre el jovent, aquesta dinàmica incentiva els processos d’acumulació de 
capital formatiu per part d‘aquells joves que es poden permetre endarrerir la 
seva incorporació al mercat de treball. Aquest fet es reflecteix en un important 
augment del percentatge de joves inactius que addueixen la formació com a 
causa de la inactivitat durant els darrers anys, arribant l’any 2021 al 96% dels 
joves entre 16 i 19 anys, al 89% entre els 20 i 24 anys, al 54% entre els de 25 a 29 
anys i al 24% entre els 30 i 34 anys d’edat, segons l’EPA. Si desglossem aquests 
percentatges per gènere, veiem que, entre els 16 i els 24 anys, el percentatge 
de dones inactives amb motiu d’estar formant-se és superior a dels homes. A 
partir dels 25 anys però, el pes de la formació com a motiu d’activitat entre les 
dones perd protagonisme en benefici de la realització de tasques de la llar, que 
arriba a suposar un 65% de la inactivitat en les joves de 30 a 34 anys. 

La desigualtat en la situació socioeconòmica de les famílies es tradueix en una 
desigualtat en les condicions d’entrada dels joves al món laboral. En absència 
de programes de beques i ajuts a l’estudi suficients, els recursos de què disposa 
la família d’origen són cabdals a l’hora de predir l’esdevenir dels joves al mercat 
de treball. Les dades que proporciona l’EPA per a l’any 2021 mostren com els 
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treballadors amb estudis superiors accedeixen de forma prioritària a llocs de 
treball que no requereixen una elevada qualificació, marginalitzant aquells 
treballadors amb un menor nivell educatiu. A més, els treballadors amb formació 
superior es troben sobrerepresentats entre aquells que tenen un contracte de 
treball indefinit. És a dir, si bé tenir un nivell d’educació superior no implica 
necessàriament aconseguir un lloc de treball en l’àmbit en el qual un treballador 
s’ha format, sí que millora les seves perspectives a l’hora d’accedir no només al 
treball, sinó al treball estable.

La relació entre formació i emancipació a la nostra societat és complexa. D’una 
banda, com hem vist, un major nivell formatiu comporta una situació de partida 
avantatjosa en l’accés al treball en general i al treball de qualitat en particular, 
respecte els joves amb un nivell formatiu menor, de manera que és raonable 
pensar que els joves amb formació superior es troben en millors condicions per 
a afrontar un procés d’emancipació residencial. D’altra banda, en països amb 
una insuficient despesa en polítiques d’habitatge i de joventut, una important 
inversió de temps en formació, que es prolonga en molts casos més enllà dels 
25 anys, allunya aquests joves del mercat de treball, endarrerint la seva edat 
d’emancipació. Existeix, en certa manera, una contraposició entre l’emancipació 
precoç i la bona emancipació. Aquesta contraposició no és pròpia només de la 
nostra societat. Com veurem més endavant, processos d’emancipació precoç es 
relacionen amb més elevades taxes de pobresa entre els joves a nivell europeu. 

En relació al posicionament de les persones joves sobre l’emancipació residencial, 
l’allargament de la joventut i la fragmentació que comporta es reflecteix també 
en diferents posicionaments dels joves respecte de l’abandonament de la 
llar d’origen. D’acord amb dades de l’enquesta INJUVE 2019, només un 35% 
dels joves no emancipats entre 15 i 19 anys mostren desig d’emancipar-se, 
percentatge que augmenta fins el 55% entre els joves de 20 a 24 anys i fins 
al 65% entre els joves de 25 a 29 anys. Si bé l’enquesta no inclou els joves de 
més de 30 anys, és de suposar que el desig d’emancipar-se entre aquells no 
emancipats sigui superior al 65%. Una interpretació raonable d’aquestes dades 
és que el desig d’autonomia dels joves augmenta en paral·lel a la seva inserció 
laboral, a la finalització dels estudis o al fet de tenir una parella amb qui conviure 
(INJUVE, 2020). 

No obstant, parlar d’emancipació en termes de desig pot resultar problemàtic. 
No podem obviar el fet que el desig d’emancipació, com qualsevol desig, es 
troba encorsetat i restringit per les oportunitats d’aquell qui desitja. Per posar un 
exemple: és clar que podem somiar amb tenir un vaixell de vela a Menorca i passar 
sis mesos a l’any prenent el sol a coberta. Però situar aquesta imatge com una 
aspiració real i immediata, al marge de les nostres condicions materials, només 
ens pot conduir a la frustració, l’angoixa o el patiment. La realitat constreny allò 
que és desitjable, actuant com un mecanisme de defensa. Potser un jove de 
20 anys no desitja emancipar-se perquè l’emancipació residencial queda tan 
allunyada de les seves possibilitats actuals com ho queda el vaixell de vela. 
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Aquesta adaptació no conscient del desig a les possibilitats pròpies és el que 
Elster anomena preferències adaptatives. 

Distingir en quina mesura els desitjos de les persones joves respecte de 
l’emancipació residencial estan mediats per preferències adaptatives és 
quelcom que escapa a les possibilitats d’aquest informe però, si més no, ens 
convida a ser curosos amb la interpretació de dades que, en molts casos, 
serveixen per nodrir un discurs de culpabilització envers els joves. No és 
inhabitual sentir al carrer, però també als mitjans de comunicació o com a part 
de l’argumentari de determinats partits polítics, que el que hi ha al darrere de la 
baixa taxa d’emancipació és l’egoisme d’uns joves que no volen renunciar als 
seus privilegis i parasiten la llar i els recursos dels seus pares i mares, de les 
seves famílies. 

El retret als joves per part de les generacions que els precedeixen no és nou. 
De fet, és una constant històrica. El trencament dels joves amb la generació 
anterior, la crítica i qüestionament de la regles del joc en què els joves han estat 
socialitzats, és un motor que impulsa el canvi a les societats. L’esquerda oberta 
entre les persones joves i les generacions que les precedeixen és, actualment, 
especialment profunda. Els canvis tecnològics i un ritme de la vida i dels 
esdeveniments històrics accelerat en tenen bona part de culpa. Com assenyala 
l’escriptora Irene Vallejo, és en èpoques convulses, com l’actual, davant la 
incertesa que ens envolta, quan retorna amb més força la necessitat de certeses 
i de mà dura (Vallejo, 2022) amb una joventut que mai no serà tan bona, tan 
educada, ni tan esforçada com l’anterior. 

El jovent d’avui tan bon punt és lloat per la seva flexibilitat i capacitat d’adaptació 
a una realitat canviant com és injuriat per la seva escassa tolerància a la 
frustració. El jovent d’avui no sap què és la cultura de l’esforç, tot i ser la generació 
més formada de la història. Són hipersensibles. Ninis. La generació de vidre. 
Blandengues. No estalvien perquè viuen entregats a l’hedonisme i els iphones, 
quan tot just l’any 2020 han recuperat el salari mitjà que tenien l’any 2008. Vivim 
en una dinàmica perversa segons la qual no es permet als joves deixar de ser 
joves i, a la vegada, se’ls culpabilitza per ser-ho. Mentre les persones joves han 
de resignar-se a postergar els seus projectes de vida, l’esquerda generacional 
es va fent més i més gran i els passos a desfer ens poden portar massa lluny. 
Ha arribat el moment de parlar de l’elefant a l’habitació. El treball i els salaris 
dignes, l’oportunitat de dur a terme els projectes de vida i la participació en 
peu d’igualtat a la societat per part dels joves són elements necessaris per 
al manteniment del contracte social. Sense aquestes condicions mínimes, el 
contracte social està en perill. 
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Emancipació juvenil a Catalunya

La taxa d’emancipació juvenil a Catalunya, entesa com el percentatge de 
joves d’entre 16 i 29 anys que viuen fora del domicili d’origen, va ser del 17% 
l’any 2021. D’acord amb les dades que proporciona l’Observatori Català de la 
Joventut, aquesta és la xifra més baixa des que s’elabora l’estadística i, si bé 
pot estar influida per la pandèmia de la covid-19, continua amb la tendència a 
la baixa que es va iniciar l’any 2008 amb l’esclat de l’anterior crisi econòmica. 
A continuació analitzarem l’evolució de la taxa d’emancipació a Catalunya 
durant els darrers anys, parant atenció a la seva relació amb diferents factors 
estructurals rellevants per a la mateixa, com ara la situació dels joves al mercat 
laboral, els seus salaris, l’accés a l’habitatge i l’evolució del parc d’habitatge 
social. 

Entre els anys 2007 i 2012 es produeix un gran augment de la taxa d’atur juvenil, 
que va arribar al 50,4%, i s’inicia el descens en la taxa d’emancipació. No obstant 
això, a partir de l’any 2013 la caiguda de la taxa d’atur juvenil no es reflecteix 
en un augment de la taxa d’emancipació, que continua en tendència a la baixa 
fins a l’actualitat. Per tant, si bé un augment de l’atur juvenil es relaciona de 
forma ràpida amb una disminució en la taxa d’emancipació, la disminució en 
la taxa d’atur no es tradueix de la mateixa manera en un augment de la taxa 
d’emancipació. Aquest fet suggereix que, a Catalunya, tenir un treball no és 
condició suficient per emancipar-se.

Gràfic	5.	Evolució	taxa	d’emancipació	juvenil	i	taxa	d’atur	juvenil	(-25),
2000 - 2021

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta de Població Activa (EPA) i l’Observatori 
Català de la Joventut.
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Un dels elements que condiciona la baixa capacitat del treball jove per a fer 
possible l’emancipació és la gran prevalença del treball a temps parcial, que no 
ha deixat d’augmentar entre els joves de 16 a 29 anys durant els últims anys. 
L’any 2007, moment en què es va registrar una taxa d’emancipació rècord del 
32,6%, la taxa de parcialitat entre els joves era del 15,6%. Aquesta xifra ja era 
força superior a la registrada entre els anys 2000 i 2005, vora el 10%. Avui, el 
treball a temps parcial afecta a més del 27% dels treballadors i treballadores 
joves. A més, tal com veiem en el gràfic següent, s’ha produït un important 
augment de la bretxa en el treball a temps parcial entre els treballadors joves i 
els treballadors de més de 29 anys, que presenten l’any 2021 la mateixa taxa de 
temporalitat que van tenir l’any 2007, un 10,4% i un 10,5% respectivament. 

Gràfic	6:	Evolució	de	la	taxa	de	parcialitat	dels	treballadors	entre	16	i	29	anys	i	
dels	majors	de	29	anys,	2000	-	2021

Font: elaboració pròpia amb dades de l’EPA.

La insuficiència dels salaris del joves per afrontar els costos econòmics de 
l’emancipació és patent. D’acord amb l’enquesta anual d’estructura salarial que 
realitza l’INE, l’any 2020 -últim any amb dades disponibles- el salari mitjà dels 
menors de 25 anys a Catalunya va ser, per primera vegada, equivalent al salari 
mitjà que va percebre aquest grup de treballadors l’any 2008. Si analitzem les 
dades per gènere, el salari mitjà dels homes joves l’any 2020 es va situar molt 
lleugerament per sobre del salari mitjà de l’any 2008, mentre que el salari de les 
dones joves no havia assolit l’any 2020 el nivell salarial de l’any 2008. Aquestes 
dades mostren com els treballadors joves van arribar a la crisi econòmica 
provocada per la pandèmia de la covid-19 sense haver-se recuperat encara 
de la forta contracció salarial que van patir amb l’anterior crisi econòmica. Ho 
podem veure en el següent gràfic. 
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Gràfic	7.	Mitjana	salarial	dels	treballadors	joves	(-	25)	,	total	i	per	gènere,	anys	
2008 i 2020

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial.

Gràfic	8:	Evolució	del	percentatge	de	la	mediana	salarial	global	que	representa	
el salari mitjà dels joves

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial.

L’enfonsament dels salaris dels treballadors joves i la seva lenta recuperació es 
tradueix en un augment de la desigualtat salarial per edats i un empobriment 
de la població jove. Les troballes en aquest sentit són contundents. Si l’any 
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2008 el salari dels treballadors joves representava el 67,18% del salari mitjà, 
l’any 2020 aquest percentatge s’ha reduït fins el 49,42%. Dit d’una altra manera: 
el salari dels menors de 25 anys no arriba ni a la meitat del salari mitjà. Des 
de l’any 2012, el salari mitjà dels treballadors menors de 25 anys se situa en 
xifres inferiors al 60% de la mediana salarial global, pel que en cas de viure 
de manera independent, es trobarien molt probablement en risc de pobresa o 
exclusió social (renda inferior al 60% de la mediana d’ingressos nets per unitat 
de consum). Ho veiem en el gràfic 8. En aquest context, és adient preguntar-se 
si una emancipació residencial que implica un empobriment sever de la persona 
emancipada, restringint les seves oportunitats vitals i limitant el seu accés a 
l’oci i la cultura, implica a l’actualitat per si mateixa l’adquisició de més elevades 
cotes d’independència econòmica i d’autonomia.

Tot i la cruesa de les xifres que ofereix l’enquesta d’estructura salarial, hem de 
tenir present que són dades que no es poden interpretar en clau d’ingressos 
percebuts pels treballadors i treballadores. L’enquesta d’estructura salarial de 
l’INE parteix d’un supòsit d’estabilitat dels ingressos: si un treballador no ha 
treballat l’any sencer, en el moment de comptabilitzar el seu salari se li adjudica 
el salari que hagués percebut si hagués treballat tot l’any en les mateixes 
condicions. Aquesta operació permet establir una comparativa dels salaris que 
es paguen per un determinat treball en un determinat sector, independentment 
del temps que el treballador ha ocupat el lloc de treball. No obstant, també 
invisibilitza la problemàtica de la inestabilitat laboral que afecta de manera molt 
especial al col·lectiu de treballadors joves. En aquest sentit, l’elevat creixement 
de la taxa de temporalitat entre els joves menors de 25 anys durant els últims 
anys, que podem veure en el gràfic 5, augmenta la discrepància entre el salari 
mitjà que reflecteix l’enquesta salarial i el salari anual real que perceben els 
joves.

Gràfic	9:	Evolució	de	la	taxa	de	temporalitat	dels	treballadors	menors	de	25	anys	
i	del	total	de	treballadors,	anys	2008	-	2021

Font: elaboració pròpia amb dades de l’EPA.
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Les dades sobre salaris que ofereix l’Agència Tributària, de naturalesa registral, 
ens mostren els efectes del supòsit d’estabilitat que aplica l’enquesta de l’INE 
sobre les mitjanes salarials. Si parem atenció a l’any 2019 -per considerar-
lo un any “normal”- podem veure com l’enquesta d’estructura salarial fixa en 
28.446 euros anuals el salari mitjà de les persones entre 45 i 54 anys i les dades 
de l’Agència Tributària registren per a aquesta franja d’edat un salari mitjà de 
28.530 euros. És a dir, en una franja d’edat poc afectada per la temporalitat, 
les dades de l’enquesta salarial i les dades de l’Agència Tributària són gairebé 
idèntiques. En el cas dels treballadors joves, en canvi, l’enquesta d’estructura 
salarial reflecteix un salari mitjà de 13.070 euros per als menors de 25 anys, 
mentre que l’Agència Tributària el situa en 8.517 euros . Veiem com, en una franja 
d’edat amb gran prevalença de treball temporal, les dades que ofereix l’enquesta 
salarial no s’ajusten a la realitat dels ingressos que perceben els treballadors. 
Per resumir: l’enquesta d’estructura salarial no ens diu quant cobren els joves, 
sinó quant cobrarien els joves si treballessin de forma estable durant tot l’any, 
cosa que, malauradament, es troba lluny de la realitat. Aquest fet ens obliga a 
ser molt curosos a l’hora d’interpretar les xifres salarials generalment emprades 
en el debat públic sobre l’emancipació. 

Gràfic	10:	Salari	mitjà	dels	treballadors	menors	de	25	anys	i	dels	treballadors	
d’entre	45	i	54	anys	d’acord	amb	l’Enquesta	d’Estructura	Salarial	de	l’INE	i	les	
dades	oferides	per	l’Agència	Estatal	de	l’Administració	Tributària,	any	2019

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial i de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària
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Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de valorar les estadístiques salarials 
i la seva relació amb l’accés a l’habitatge és el fet que aquestes no inclouen els 
ingressos dels treballadors autònoms. 

Tenint en compte que, d’acord amb dades d’Eurostat, Espanya és dels països 
de la UE on més ha crescut en els darrers anys el percentatge de treballadors 
autònoms sense treballadors al seu càrrec -del 9,1% l’any 2010 al 13,8% l’any 
2021, només superada per Grècia i Portugal-, les estadístiques salarials cada 
cop reflecteixen la situació de menys treballadors i treballadores.

La naturalesa de les xifres sobre salaris amb les que treballem és especialment 
rellevant a l’hora de valorar la capacitat dels joves per a fer front al pagament d’un 
habitatge que els permeti emancipar-se. Un molt escàs parc de vivenda social 
a Catalunya i a Espanya, en comparació amb d’altres països europeus, aboca 
la gran majoria de joves al mercat lliure d’habitatge. Només un 4% dels joves 
emancipats l’any 2017 a Catalunya vivien en un habitatge protegit. Espanya té 
a l’actualitat aproximadament un 2,5 % d’habitatge social de lloguer sobre el 
total d’habitatge, xifra semblant a la de la resta de països mediterranis, amb un 
percentatge mitjà de tan sols l’1,88% de lloguer social. Aquestes xifres es troben 
molt lluny de les que presenten països com Dinamarca (20,9%), Àustria (24%) o 
Països Baixos (30%). 

Val la pena, però, fer una aturada en el camí en aquest punt. D’acord amb dades 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), durant bona 
part dels anys 80 del segle passat, a Espanya es construïen més de 100.000 
habitatges protegits de manera anual, que representaven al voltant del 60% de 
l’habitatge construït en total. Ho veiem en el gràfic següent. Si bé durant els 
anys posteriors aquestes xifres van ser més modestes (entre 40.000 i 80.000 
habitatges finalitzats de manera anual entre els anys 90 i el 2012), és inevitable 
preguntar-se en quina situació ens trobaríem a l’actualitat si aquest habitatge 
protegit no hagués estat destinat de manera gairebé completa a la venda.

D’acord amb les estimacions realitzades per Trilla i Bosch (2018), si l’habitatge 
protegit construït durant les últimes dècades hagués estat adjudicat en règim 
de lloguer, tal com es fa de manera majoritària en els països del nord d’Europa, 
Espanya podria tenir a l’actualitat un parc d’habitatge social d’entre sis i set 
milions d’habitatges. Tot i el coneixement adquirit sobre la importància de la 
inversió pública en habitatge i sobre els beneficis vinculats a l’arrendament dels 
habitatges en contraposició a la seva venda, la construcció d’habitatge protegit 
a Espanya està gairebé paralitzada, amb 6.400 habitatges de mitja anual durant 
els darrers 5 anys, i només el 13 % d’aquest habitatge s’ha destinat al lloguer.
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Gràfic	11:	Habitatge	protegit	construït	a	Espanya	de	manera	anual,
anys	de	1981	a	2019

Font: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Gràfic	 12:	 Evolució	 del	 percentatge	 d’habitatge	 protegit	 construït	 dedicat	 a	
lloguer	a	Catalunya		i	de	la	taxa	d’emancipació,	anys	2005	a	2018

Font: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) i Observatori Català de la 
Joventut.

Entre els anys 2005 i 2009 es construïen a Catalunya de manera anual més de 
10.000 habitatges protegits, dels que aproximadament un 40% eren destinats 
a lloguer social. A partir del 2010, però, la construcció d’habitatge protegit 
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disminueix fins al punt de resultar residual. A més, l’habitatge social dedicat 
al lloguer pràcticament ha desaparegut, representant el 0% de l’habitatge 
construït l’any 2010 i també entre els anys 2015 i 2017. En el gràfic següent 
podem observar l’evolució de la taxa d’emancipació en el període 2005-2018 i 
del percentatge d’habitatge social construït cada any i dedicat al lloguer. 

En els darrers anys s’han posat sobre la taula formes alternatives d’accedir a 
l’habitatge, com ara les masoveries urbanes, les cooperatives o la copropietat. 
No obstant això, les opcions principals per als joves a l’hora d’emancipar-se 
continuen sent, de forma molt majoritària, la compra o el lloguer. D’acord amb 
l’Enquesta a la Joventut de Catalunya, entre els anys 2007 i 2017 s’ha produït una 
inversió entre la compra i el lloguer com a règim de tinença majoritari de l’habitatge 
entre els joves emancipats. Si l’any 2007 un 27,9% dels joves emancipats a 
Catalunya vivien en un habitatge de lloguer i un 56% en un habitatge de compra, 
pagant una hipoteca, l’any 2017 aquells que viuen de lloguer havien augmentat 
fins el 65,6% i els joves emancipats que pagaven una hipoteca havien disminuït 
fins el 21,3%. En el període 2007-2017 han disminuït també els joves que viuen 
en un habitatge de compra ja pagat completament, en un habitatge cedit pels 
pares o altres familiars o heretat, i han augmentat aquells que declaren estar 
emancipats amb altres règims de tinença de l’habitatge diferents als anteriors. 
Ho veiem en el següent gràfic. 

Gràfic	13.	Règim	de	tinença	de	l’habitatge	dels	joves	emancipats,
anys 2007 i 2017

Font: elaboració pròpia amb dades de l’enquesta a la Joventut de Catalunya, 2007 i 2017

D’acord amb dades de l’enquesta d’estructura salarial i els preus dels lloguers 
que registra l’INCASÒL, el percentatge de salari que un jove menor de 25 anys 
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ha de dedicar al lloguer està molt allunyat del límit del 30% que es considera 
assumible tenint en compte la resta de despeses. I ja no diguem del límit del 10% 
que el moviment veïnal va teoritzar a principis dels anys 70 del segle XX. Les 
dades indiquen que, l’any 2020, els menors de 25 anys  necessitaven dedicar un 
65,8% del seu salari al pagament del lloguer al conjunt de Catalunya, augmentant 
aquest percentatge fins al 84,3% a la ciutat de Barcelona. En el cas dels joves 
entre 25 i 34 anys, aquests percentatges es van xifrar l’any 2020 en el 40% per 
al conjunt de catalunya i el 52% a la ciutat de Barcelona. Per tant, afrontar el 
pagament d’un habitatge de lloguer a preu de mercat en solitari és quelcom 
gairebé impossible per als joves. En el gràfic següent veiem l’evolució entre els 
anys 2008 i 2020 del percentatge salarial que hauria de dedicar al pagament del 
lloguer un jove menor de 25 anys, a Barcelona ciutat i al conjunt de Catalunya. 

Gràfic	14:	evolució	del	percentatge	salarial	que	hauria	de	dedicar	un	jove	menor	
de	25	anys	al	pagament	del	lloguer	a	Barcelona	ciutat	i	al	conjunt	de	Catalunya,	
anys 2008 - 2020

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL i de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial

Tot i la greu situació descrita, no tenir en compte l’elevat component de 
temporalitat que pateixen els joves en el càlcul de la mitjana salarial té, en aquest 
cas, i com a mínim, dues conseqüències rellevants per a l’anàlisi. En primer lloc, 
es comparen una variable estable (el lloguer) amb una freqüentment inestable 
(el salari), per la qual cosa el percentatge de salari a dedicar al lloguer cada 
mes pot ser impredictible i comprometre la viabilitat de l’opció de lloguer. D’altra 
banda, i suposant que els joves percebessin aquestes quantitats de manera 
estable, tenir un contracte laboral temporal (o una successió de contractes) els 
impedeix accedir a un contracte de lloguer, independentment de la suficiència 
dels seus ingressos, de manera que resulta irrellevant quina proporció d’aquests 
haurien de dedicar a un lloguer. 
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Segons dades del sistema d’indicadors sobre la joventut que ofereix la Generalitat 
de Catalunya, el temps durant el que un treballador jove hauria de dedicar el seu 
salari íntegre per a pagar l’import d’una vivenda ha disminuït de manera notable 
durant els últims anys. Si l’any 2007 un jove d’entre 16 i 24 anys havia de dedicar 
el seu salari íntegre durant 30,5 anys per a pagar la vivenda, l’any 2019 havia de 
fer-ho durant 17,7 anys. En el cas dels joves d’entre 25 i 34 anys, l’any 2007 era 
necessari dedicar el salari íntegre durant 19,9 anys per a pagar una vivenda i 12 
anys després, l’any 2019, el temps s’havia reduït fins als 10,7 anys. 

Tot i l’alça en la solvència dels salaris per a pagar un habitatge de compra, durant 
els últims anys el percentatge de joves emancipats que viuen en un habitatge 
de compra pel qual paguen una hipoteca ha disminuït de manera molt notable, 
a la vegada que ha augmentat el número de joves que viuen en habitatges de 
lloguer. Aquest fet és molt probablement atribuïble a l’increment de la dificultat 
dels joves per a accedir al crèdit hipotecari arran de l’anterior crisi econòmica i 
també a la disminució de l’ajuda familiar disponible per a sufragar l’habitatge: si 
l’any 2002 un 34,9% dels joves emancipats rebien ajuda econòmica familiar per 
a l’habitatge, aquest percentatge ha disminuït fins al 12,2% l’any 2017.
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Emancipació juvenil a la Unió Europea

Justificació i metodologia 
L’emancipació juvenil és un fenomen social de gran complexitat en què intervenen 
una pluralitat de factors econòmics, familiars, culturals i institucionals. De la 
interacció entre aquests factors, en cada societat i en un cada moment històric, 
es deriven diferents processos d’emancipació. Si bé durant les últimes dècades 
s’ha produït una desestandarització dels processos d’emancipació a Europa i 
la seva consegüent individualització de les biografies de les persones joves, les 
notables diferències, tant en la taxa com en l’edat d’emancipació, que existeixen 
entre els diferents països són encara atribuibles a factors estructurals sobre 
els que les persones joves no tenen cap control (Bosch, 2017). Des d’aquesta 
perspectiva, l’anàlisi de les diferències en l’edat mitjana d’emancipació que 
trobem entre els països europeus constitueix una oportunitat per a esbrinar quins 
són aquells factors estructurals amb una major influència sobre el fenomen de 
l’emancipació juvenil a nivell global. 

D’entre els factors estructurals que poden condicionar els processos 
d’emancipació juvenil, la recerca objecte d’aquest estudi s’ha centrat en tres 
dimensions. La primera d’elles és la situació dels joves en el mercat de treball: hem 
analitzat la correlació de la taxa d’atur, el treball a temps parcial i la temporalitat 
entre els treballadors i treballadores joves. En segon lloc, hem tingut en compte 
la dimensió referent als ingressos dels joves i la capacitat d’aquests per a fer 
front al pagament d’un habitatge en cada territori. Finalment, hem considerat el 
nivell de despesa pública en polítiques relacionades amb l’habitatge. 

Un cop definides les dimensions a estudiar i les diferents variables que les 
componen -i que es poden consultar a la taula 1-, s’ha analitzat la correlació de 
cada una d’elles amb l’edat mitjana d’emancipació als països de la Unió Europea 
per a l’any 2021. La decisió d’emprar l’edat mitjana d’emancipació es deu a què 
les darreres dades disponibles sobre el percentatge de població jove que viu 
fora de la llar d’origen corresponen a l’any 2020, és a dir, són més llunyanes en 
el temps i, a més, l’excepcionalitat viscuda l’any 2020 arran de la pandèmia de la 
covid-19 podria condicionar els resultats de l’estudi. 
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Taula	 1.	 Factors	 estructurals	 que	 poden	 condicionar	 l’edat	 d’emancipació,	
variables	considerades	analitzades	per	a	cada	 factor	 i	dades	emprades	per	a	
l’anàlisi

Dimensió
estructural

Variable Dades Eurostat
emprades

Situació dels 
joves al mercat 
de treball

Prevalença de l'atur 
juvenil

Taxa d'atur dels joves entre 15 i 
29 anys.

Prevalença del treball a 
temps parcial entre els 
joves

Taxa de parcialitat dels joves 
entre 15 i 29 anys.

Prevalença del treball 
temporal entre els joves

Taxa de temporalitat dels joves 
entre 15 i 29 anys.

Salaris dels 
joves i capacitat 
per a fer front a 
l’emancipació 
residencial

Salaris Salari mensual dels joves 
menors de 30 anys en euros

Poder adquisitiu dels 
salaris

Salari mensual dels joves 
menors de 30 anys en Power 
Purchasing Standard (PPS)

Desigualtat salarial que 
pateixen els treballadors 
joves

Càlcul de la bretxa entre el 
salari mensual dels joves 
menors de 30 anys en euros i 
el salari mensual en euros dels 
treballadors entre 30 i 49 anys.

Sobrecost de l'habitatge 
per als joves

Taxa de sobrecost (overburden 
rate) de l'habitatge per als 
joves.

Extensió de la pobresa 
entre els joves

Indicador AROPE per als joves 
de 20 a 24 anys.

Despesa pública 
en habitatge

Ajudes al pagament de 
l'habitatge

Despesa en protecció social 
relacionada amb habitatge com 
a percentatge sobre el PIB

Disponibilitat 
d'habitatge social

Parc d'habitatge de lloguer 
social com a percentatge 
del parc total d'habitatge 
(Observatory Housing Europe)

Font: elaboració pròpia

La totalitat de les dades emprades en aquesta recerca provenen de l’Oficina 
Estadística de la Unió Europea, Eurostat, a excepció de les dades sobre el 
parc d’habitatge social disponible als països de la Unió Europea, que són de 
l’Observatori Housing Europe. No s’han valorat, en el marc d’aquest estudi, els 
efectes sobre l’emancipació que puguin tenir de manera conjunta algunes de 
les variables analitzades. Es tracta, per tant, d’una recerca de caire exploratori, 
destinada a conèixer quines de les variables analitzades es correlacionen en 
major grau amb l’edat mitjana d’emancipació a nivell europeu. La mostra de 
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cada una de les correlacions es correspon amb el total de països que componen 
la Unió Europea, és a dir n= 27. 

Per a l’anàlisi de la relació entre l’edat d’emancipació i determinades variables 
pertanyents a la dimensió de mercat de treball, s’ha fet l’exercici de valorar de 
manera separada la correlació que es produeix en cas de considerar, únicament, 
aquells països amb una despesa en protecció social relacionada amb l’habitatge 
inferior a la mitjana dels països de la UE, n= 18. L’objectiu de realitzar l’anàlisi 
d’aquesta submostra és comprovar si una despesa pública insuficient en 
habitatge fa a les persones joves més vulnerables davant les condicions 
adverses que viuen al mercat de treball, provocant, així, l’endarreriment de l’edat 
mitjana d’emancipació

El coneixement obtingut amb aquest estudi proporciona elements per al 
plantejament de futures recerques en profunditat, sobre qüestions com 
ara la relació entre l’aplicació de polítiques d’austeritat i l’endarreriment de 
l’emancipació als països del sud d’Europa. La recerca també posa sobre la taula 
la necessitat de crear indicadors capaços de reflectir la problemàtica de l’accés 
a l’habitatge per part de les persones joves, així com indicadors que valorin la 
qualitat de l’emancipació, més enllà de l’edat a la que aquesta es produeix.

Models de països per a l’anàlisi de
l’emancipació a la Unió Europea
Amb l’objectiu de contextualitzar les troballes sobre emancipació juvenil a 
Europa, s’ha realitzat una classificació dels 27 països que formen la Unió 
Europea -després de la sortida del Regne Unit el 2020- en set subconjunts de 
països d’acord amb criteris geogràfics, històrics i socials, que comentarem tot 
seguit. En el desenvolupament de l’anàlisi de les relacions entre l’emancipació 
juvenil als països de la UE i els factors estructurals abans esmentats, es recorre 
a la classificació de països realitzada en aquells moments en què la utilització 
de models pot reforçar la nostra comprensió i interpretació de les dades i ajudar 
a establir pautes comunes. 

Els tres primers conjunts de països es corresponen amb categories clàssiques 
d’Estats del Benestar, model nòrdic o socialdemocràtic als països del nord 
d’europa, corporativista als països centreeuropeus i, mediterrani o rudimentari 
en els països del sud d’Europa, com veurem, amb algunes adaptacions. A 
continuació s’ha realitzat una temptativa de classificació dels països que 
s’han incorporat de manera més recent a la Unió Europea, Malta, Xipre, Estònia, 
Letònia, Lituània, Eslovènia, Polònia, Hongria, Txèquia i Eslovàquia, l’any 2004,   
Bulgària i Romania, l’any 2007, i Croàcia, l’any 2013. 

Països nòrdics: En el grup de països del nord d’Europa, associats amb un model 
d’Estat del Benestar socialdemòcrata trobem Suècia, Dinamarca i Finlàndia. En 
el mapa que trobem a continuació, en color blau.
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Països del centre d’Europa: dins del següent grup es troba la pràctica totalitat 
(només faltaria Itàlia) del nucli dur que va impulsar el projecte europeu amb 
el Tractat de Roma del 1957 (Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos i 
Luxemburg). Irlanda es va incorporar a la Comunitat Europea el 1973 i Àustria 
va ser el país més tardà del grup, el 1995. Tots ells, amb excepció d’Irlanda, 
comparteixen el model continental o contributiu d’Estat del Benestar. Irlanda 
acostumava a identificar-se amb el model anglosaxó de welfare state, però 
la sortida del Regne Unit la deixa òrfena de model propi i obliga a agrupar-la 
amb aquest grup per la seva llarga trajectòria europeista i per la seva major 
similitud amb el model continental, en comparació amb el model escandinau. 
Identifiquem aquests països amb el color verd.

Països del sud d’Europa o mediterranis:  el model mediterrani es caracteritza 
per un Estat del Benestar rudimentari o poc desenvolupat i per la influència 
històrica en la seva configuració institucional al llarg del segle XX de règims 
feixistes. Per a l’anàlisi de l’emancipació juvenil a Europa, i durant les properes 
pàgines, quan parlem dels països del sud d’Europa o mediterranis ens referirem 
al grup de països format per Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia, Malta i Xipre. La 
suma dels països insulars al conjunt de països tradicionalment identificats com 
a mediterranis es justifica per criteris geogràfics i culturals. Aquest conjunt de 
sis països s’identifica en els gràfics com a Mediterranis 6. No obstant, i degut 
al pes poblacional relatiu de Malta i Xipre, on l’any 2021 hi havia una població 
de 282.207 joves d’entre 15 i 29 anys, davant dels 19.539.896 joves que vivien 
en tota la la resta de països mediterranis, en ocasions farem referència a xifres 
relatives només al conjunt de països format per Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia, 
cas en què aleshores especificarem Mediterranis 4. Identifiquem aquests països 
amb el color vermell.

Països Bàltics: el grup format pels països bàltics respon a una història compartida 
(independència de l’Imperi rus després de la Primera Guerra Mundial, annexió 
per part de la Unió Soviètica el 1940 després del pacte Ribbentrop-Mólotov i, 
novament, independència el 1990 dins del procés de descomposició de l’URSS). 
La voluntat de reforçar la seva sobirania en un escenari geopolític històricament 
dominat per Rússia els ha portat a afermar la seva aposta occidental, tant a 
través de la Unió Europea com de l’OTAN, a partir de l’any 2004. En el mapa, en 
color lila.

Balcànics: els països balcànics (Eslovènia i Croàcia) tenen un doble vincle 
històric contemporani pel seu passat compartit, primer sota el domini de 
l’Imperi Austrohongarès fins a la fi de la Primera Guerra Mundial, i posteriorment 
com a integrants de l’Estat iugoslau, dins de la successió que va del Regne dels 
Serbis, Croats i Eslovens (1918-1929) i el Regne de Iugoslàvia (1929-1941) fins 
a la Iugoslàvia socialista i federal que va deixar d’existir el 1991. Identifiquem 
aquests països al mapa amb el color taronja.

Països del centre-est d’europa: en el cas de l’Europa central es tracta de països 
que passen bona part de l’edat contemporània sotmesos a grans imperis: 
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Hongria, Txèquia i Eslovàquia sota l’Imperi austrohongarès i Polònia sota l’Imperi 
rus, tots ells fins a la fi de la Primera Guerra Mundial; i que després de la Segona 
Guerra Mundial passen a formar part de l’espai d’influència soviètica, integrant-
se tant en el Pacte de Varsòvia (1955) i en el Consell d’Ajuda Mútua Econòmica 
(Comecon) el 1949. El procés de desintegració i posterior desaparició de l’URSS, 
culminat el 1992, permet a aquests països emprendre canvis en les seves 
polítiques d’aliances, entrant tant a la Unió Europea com a l’OTAN. Al mapa, en 
color magenta.

Europa de l’Est: finalment, els països d’Europa de l’Est, Bulgària i Romania, a 
més d’haver seguit un itinerari històric idèntic a l’Europa central referent a la 
seva participació en l’espai geopolític encapçalat per l’URSS des del 1945 i fins 
al 1991, són els països d’incorporació més recent a la UE, l’any 2007. Al mapa, 
en color gris. 

Mapa	1.	Models	de	països	a	la	Unió	Europea	per	a	l’anàlisi	de
l’emancipació juvenil

Llegenda de colors: colors: Nòrdics: blau, Bàltics: lila, centreeuropeus: verd, països del centre-
est d’Europa: magenta, països d’Europa de l’est: gris, mediterranis: vermell i Balcànics: taronja.
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Taula	2.	Recull	de	variables	de	context	sobre	la	situació	dels	joves	als	diferents	
models de països a la UE

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i de Social Housing Europe (social Housing)
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En la anterior taula es recull informació relativa a la població jove i les seves 
condicions de vida als països de la Unió Europea, agregada d’acord amb la 
classificació proposada. Si bé no es tracta, ni molt menys, d’un perfil exhaustiu, 
contribueix a la contextualització de les troballes sobre emancipació que es 
descriuen posteriorment. 

Com s’emancipen els joves europeus
L’edat mitjana d’emancipació a la Unió Europea l’any 2021 va ser de 26,96 anys, 
lleugerament inferior en el cas de les dones -26 anys-, i superior en el cas dels 
homes, -27,94 anys-. En el gràfic següent trobem l’edat mitjana d’emancipació 
dels diferents països de la Unió Europea l’any 2021. Com es pot observar, els 
països del nord d’Europa, són aquells amb una emancipació més precoç, amb 
una edat mitjana de 20,5 anys. A continuació trobem els països bàltics, amb una 
edat mitjana d’emancipació de 24,83 anys. També a la meitat esquerra del gràfic, 
trobem els països del centre d’Europa, amb una edat mitjana d’emancipació 
de 25,24 anys. Els segueixen els països del centre-est d’Europa, amb una edat 
mitjana d’emancipació de 28,28 anys i els països d’Europa de l’Est, amb una 
edat mitjana d’emancipació de 29,15 anys. Als països mediterranis, amb una 
edat mitjana d’emancipació de 30,17 anys, i als balcànics, amb una edat mitjana 
d’emancipació de 31,45 anys, és on trobem l’emancipació més tardana de la 
Unió Europea. Entre el nord i el sud d’Europa hi ha, per tant, més de 10 anys de 
diferència en l’edat mitjana d’emancipació. En el gràfic a continuació hi trobem 
l’edat mitjana d’emancipació als països de la UE. 

Gràfic	 15.	 Edat	 mitjana	 de	 l’emancipació	 als	 països	 de	 la	 Unió	 Europea.	
Identificació	per	colors:	Nòrdics:	blau,	Bàltics:	lila,	centreeuropeus:	verd,	països	
del	centre-est	d’Europa:	magenta,	països	d’Europa	de	l’est:	gris,	mediterranis:	
vermell i Balcànics: taronja

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
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Mercat de treball i emancipació dels joves europeus

L’ocupació dels joves és probablement la dimensió més emprada per analitzar 
els processos d’emancipació residencial. L’accés i l’estabilitat al lloc de treball, 
així com una adequada remuneració per la feina feta, són elements que propicien 
l’emancipació dels joves, en crear les condicions materials necessàries per 
abandonar el domicili d’origen. Des d’aquest punt de vista, sembla raonable 
pensar que la taxa d’atur juvenil ha de ser un indicador clau per explicar les 
diferències en l’edat d’emancipació dels joves europeus. En el gràfic següent 
trobem la taxa d’atur mitjana dels joves entre 15 i 24 anys per a cada un dels 
conjunts de països que hem descrit prèviament. Com podem observar, la taxa 
d’atur més elevada la presenten els països mediterranis, amb un 23,4% si 
considerem Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia, i un 19 % si incloem Xipre i Malta. 
És destacable que el segon grup de països en prevalença de l’atur juvenil són els 
països nòrdics, amb un 13,37%. La taxa d’atur més baixa la trobem en els països 
d’Europa central-est, amb un 8,38 %.  

Gràfic	16.	Taxa	d’atur	dels	 joves	entre	15	 i	29	anys	als	diferents	conjunts	de	
països	de	la	UE,	any	2021

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat

En el gràfic 17 podem observar la distribució dels països europeus d’acord amb 
les variables taxa d’atur de 15 a 29 anys (eix vertical) i edat mitjana d’emancipació 
(eix horitzontal). Les dades indiquen una correlació feble de signe positiu entre 
ambdues variables, si bé la capacitat explicativa de l’atur juvenil a l’hora de 
parlar d’emancipació a nivell europeu és gairebé nul·la (R2 = 0,09). 
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Gràfic	 17.	 Correlació	 entre	 la	 taxa	 d’atur	 juvenil	 (15	 -29)	 i	 l’edat	 mitjana	
d’emancipació als països de la UE

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
Llegenda de colors: colors: Nòrdics: blau, Bàltics: lila, centreeuropeus: verd, països del centre-
est d’Europa: magenta, països d’Europa de l’est: gris, mediterranis: vermell i Balcànics: taronja.

Aquestes dades i les conclusions que se’n poden extreure ens conviden a ser molt 
curosos amb la seva interpretació. D’una banda, la no existència de correlació 
a nivell europeu entre la taxa d’atur juvenil i l’edat mitjana d’emancipació no 
invalida que aquesta correlació es produeixi en alguns països. Per altra banda, els 
efectes de l’atur juvenil sobre l’emancipació poden estar mediatitzats per altres 
variables, agreujant o alleugerint els seus efectes. Una d’aquestes variables és 
la despesa pública en ajudes d’habitatge, que analitzarem també més endavant. 
Si analitzem la relació entre la taxa d’atur juvenil i l’edat d’emancipació, 
únicament en aquells països amb una despesa pública en ajudes d’habitatge 
inferior a la mitjana és possible observar com l’atur es correlaciona en major 
mesura amb l’edat d’emancipació, si bé la seva capacitat explicativa de forma 
aïllada és encara feble (R2 = 0,183). És a dir, allà on no hi ha despesa pública en 
ajudes d’habitatge, la taxa d’atur juvenil és més rellevant a l’hora de predir l’edat 
d’emancipació. 

El treball a temps parcial, més comú entre els joves, és un altre factor al què 
sovint s’apunta quan parlem d’emancipació. En el cas d’Espanya, l’augment 
progressiu en l’edat mitjana d’emancipació durant els últims anys ha anat 
acompanyat d’un increment en la taxa de parcialitat entre els joves de 15 a 29 
anys, que ha passat del 15,8% l’any 2008 al 26,2% l’any 2021, d’acord amb dades 
d’Eurostat. Una mirada superficial a les dades a nivell europeu, no obstant, ja 
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ens mostra com elevades taxes de parcialitat entre els treballadors joves són 
compatibles amb processos d’emancipació precoços. De fet, és al conjunt de 
països nòrdics, que presenten la mitjana d’emancipació més jove (20,5 anys), 
on trobem la major prevalença de treball a temps parcial entre els joves a nivell 
europeu (36,83%). 

Gràfic	18.	Taxa	de	parcialitat	dels	joves	entre	15	i	29	anys	als	diferents	conjunts	
de	països	de	la	UE,	any	2021

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat

Una mirada amb una mica més de profunditat ens permet anar més enllà: la 
taxa de parcialitat i l’edat d’emancipació mostren una certa correlació en 
sentit negatiu (r = -0,589, R2 = 0,334). És a dir, a una major taxa de parcialitat 
s’associa una menor edat d’emancipació, i a l’inrevés. Ho veiem en el gràfic 19, 
on trobem l’edat d’emancipació a l’eix horitzontal i la taxa de parcialitat juvenil 
a l’eix vertical. Amb aquestes dades no podem dir, per tant, a nivell europeu, que 
l’endarreriment de l’emancipació sigui causat per elevades taxes de parcialitat 
entre els joves. 
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Gràfic	19.	Correlació	entre	la	taxa	de	parcialitat	juvenil	(15	-29)	i	l’edat	mitjana	
d’emancipació als països de la UE

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
Llegenda de colors: colors: Nòrdics: blau, Bàltics: lila, centreeuropeus: verd, països del centre-
est d’Europa: magenta, països d’Europa de l’est: gris, mediterranis: vermell i Balcànics: taronja.

Val la pena, però, introduir un matís en aquest punt. Els països nòrdics, que com 
ja hem vist lideren la taxa de treball parcial juvenil a nivell europeu, presenten 
en general un percentatge molt baix d’involuntarietat del treball parcial; és a 
dir, els joves treballen a temps parcial perquè consideren que és la millor opció. 
Als països del sud d’Europa, en canvi, amb una menor prevalença del treball a 
temps parcial, el percentatge de joves amb treball a temps parcial que voldrien 
tenir un treball a temps complet és molt elevat. Aquest fet ens ha de posar sobre 
una pista: en el marc d’un estat del benestar desenvolupat, el treball a temps 
parcial és una opció compatible amb l’emancipació dels joves i amb les seves 
aspiracions. Allà on trobem estats del benestar poc desenvolupats, en canvi, el 
treball a temps parcial és percebut pels joves com no desitjable i poc compatible 
amb el seu projecte de vida.

L’elevada temporalitat dels treballadors joves als països del sud d’Europa és una 
altra característica del mercat laboral que se sol relacionar amb l’endarreriment 
de l’emancipació. En efecte, la inestabilitat laboral té conseqüències negatives 
per als joves en l’accés a l’habitatge, ja sigui de compra o de lloguer, als països 
mediterranis. No obstant, les dades d’Eurostat indiquen que no existeix correlació 
entre la taxa de temporalitat dels joves entre 15 i 29 anys i l’edat d’emancipació a 
nivell europeu (R2 = 0). De fet, els països nòrdics i els centreeuropeus presenten 
una taxa de temporalitat mitjana semblant a la dels països mediterranis (42,03%, 
44,33% i 42,7% respectivament) . Tal com es pot observar al gràfic X, la dispersió 
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en la distribució dels països d’acord a les variables de temporalitat juvenil (eix 
vertical) i edat d’emancipació (eix horitzontal) és màxima. 

Gràfic	20.	Correlació	entre	la	taxa	de	temporalitat	juvenil	(15	-29)	i	l’edat	mitjana	
d’emancipació als països de la UE

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
Llegenda de colors: colors: Nòrdics: blau, Bàltics: lila, centreeuropeus: verd, països del centre-
est d’Europa: magenta, països d’Europa de l’est: gris, mediterranis: vermell i Balcànics: taronja.

D’acord amb aquestes dades, podem pensar que, o bé la taxa temporalitat juvenil 
no està relacionada de cap manera amb l’edat d’emancipació, o bé existeixen 
altres factors que poden modular els seus efectes. Si prenem en consideració, 
com hem fet en el cas de l’atur juvenil, només aquells països per sota de la mitjana 
en despesa pública destinada a ajuts d’habitatge, veurem com la correlació entre 
la taxa de temporalitat juvenil i l’edat d’emancipació augmenta (des de r= 0,008 
a r=0,4). Una més elevada temporalitat es correlaciona amb una més tardana 
edat d’emancipació. L’anàlisi de les dades ens mostra, de nou, com una despesa 
pública social adequada protegeix els col·lectius més vulnerables, en aquest 
cas els joves, desvinculant fites importants de la vida de les persones, com és 
l’emancipació, dels sotracs del mercat de treball. De manera contraposada, en 
aquells països amb una despesa pública insuficient, aspectes com la taxa de 
treball temporal entre els joves prenen rellevància a l’hora de preveure i explicar 
els processos d’emancipació juvenils. 
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Salaris, capacitat per a fer front al pagament de l’habitatge i emancipació dels 
joves europeus

Els salaris que perceben els treballadors joves, el seu poder adquisitiu en relació 
al cost de la vida i la capacitat dels ingressos per a afrontar el pagament d’un 
habitatge a cada país, així com l’abast de la pobresa juvenil, son aspectes que, 
a priori, poden condicionar els processos d’emancipació, en determinar les 
condicions materials amb quèe compten els joves a l’hora d’abandonar la llar 
d’origen. D’acord amb les dades que ofereix Eurostat, els salaris que perceben 
els treballadors joves mostren una correlació considerable de signe negatiu 
amb l’edat mitjana d’emancipació (-0,613) a nivell europeu. És a dir, com més 
elevats són els salaris que perceben els joves, més precoç és l’edat mitjana 
d’emancipació, i a l’inrevés. En el gràfic següent, on es posa en relació el salari 
mitjà mensual en euros percebut pels joves menors de 30 anys l’any 2018, últim 
amb dades disponibles (eix vertical), i l’edat mitjana d’emancipació a cada país 
(eix horitzontal), podem observar la correlació existent entre ambdues variables. 

Gràfic	 21.	 Correlació	 entre	 el	 salari	 mensual	 en	 euros	 que	 perceben	 els	
treballadors	menors	de	30	anys	i	l’edat	mitjana	d’emancipació	als	països	de	la	
UE

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
Llegenda de colors: colors: Nòrdics: blau, Bàltics: lila, centreeuropeus: verd, països del centre-
est d’Europa: magenta, països d’Europa de l’est: gris, mediterranis: vermell i Balcànics: taronja.

Aquesta correlació entre salari mitjà dels joves i edat mitjana d’emancipació 
es produeix de la mateixa manera si prenem en consideració el salari en Power 
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Purchasing Standard (PPS), unitat de mesura creada per Eurostat (-0,611). 
Aquesta unitat de mesura, que té en compte les diferències en el preu de béns 
i serveis que existeixen entre països, permet una més acurada comparativa del 
valor real dels salaris a cada societat i de la seva capacitat per a satisfer les 
necessitats. En el gràfic següent podem veure com els joves als països nòrdics 
i centreeuropeus tenen un salari menor al que presenten en euros, si aquest és 
mesurat en PPS, ja que el cost de la vida en aquests països és elevat. D’altra 
banda, si bé al grup de països que van entrar a la Unió Europea de manera més 
recent, l’any 2004, es registren salaris en euros molt inferiors als dels països 
mediterranis, les diferències en el cost de la vida dins de la Unió Europea fan que 
el poder adquisitiu dels joves dels països mediterranis (en aquest cas només 
Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia) sigui lleugerament inferior. Ho veiem en el 
gràfic següent, on trobem el salari mitjà mensual dels joves menors de 30 anys 
en euros i en PPS per als diferents grups de països. 

Gràfic	22.	Salari	mensual	mitjà	dels	menors	de	30	anys	en	euros	(en	tonalitat	
fosca)	i	en	PPS	(en	tonalitat	clara)	als	diferents	conjunts	de	països	de	la	UE,	any	
2018

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat

La desigualtat salarial que pateixen els joves en relació als treballadors de més 
edat és un altre factor que pot dificultar el seu accés a l’habitatge. En aquest 
sentit, és raonable pensar que una major desigualtat pot produir un endarreriment 
en l’edat d’emancipació. En el gràfic següent trobem expressada la desigualtat 
salarial per edat com el percentatge del salari mensual dels treballadors entre 
30 i 49 anys que perceben els joves menors de 30 anys als diferents grups de 
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països. Per tant, un valor proper a 100 indica una lleu desigualtat (els salaris 
dels menors de 30 representen gairebé el 100% dels salaris dels treballadors 
de 30 a 49 anys) i, a l’inrevés, un valor allunyat de 100 reflecteix un major grau 
de desigualtat salarial. Com podem veure, la menor desigualtat salarial per 
edat la trobem als països d’Europa de l’Est (Edat mitjana d’emancipació, EME 
29,15 anys), on els joves ingressen un 87,19% del salari mitjà dels treballadors 
d’entre 30 i 49 anys, seguits dels països Bàltics (EME 24,83 anys), on els joves 
en perceben un 83,29%. A l’extrem oposat, als països de l’Europa central (EME 
25,24 anys) els joves només arriben al 66,89% de la mitjana d’ingressos dels 
treballadors de més edat i als països mediterranis (EME 30,17 anys) arriben al 
70%. No sembla, per tant, a simple vista, que una estructura d’ingressos desigual 
per edat condicioni un endarreriment de l’edat d’emancipació. 

Gràfic	 23.	 Desigualtat	 salarial	 dels	 treballadors	 joves.	 Expressat	 com	 el	
percentatge	del	salari	dels	treballadors	30	a	49	anys	que	perceben	els	menors	
de	30,	als	diferents	conjunts	de	països	de	la	UE,	any	2018

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat

En el gràfic següent podem veure la distribució dels països de la UE d’acord 
a les variables de desigualtat salarial dels joves menors de 30 anys respecte 
els treballadors d’entre 30 i 49 anys (eix vertical) i edat mitjana d’emancipació 
(eix horitzontal). Com es pot intuir per la distribució a la gràfica dels diferents 
països, la capacitat explicativa de la desigualtat salarial per edat és inexistent 
(r2= 0,021). Per tant, i si bé la desigualtat salarial entre els treballadors joves i 
la resta de treballadors pot jugar en contra de l’emancipació juvenil en països o 
regions concretes, no té capacitat explicativa a nivell global europeu.

La dificultat dels joves per a accedir a l’habitatge, ja sigui aquest de compra o de 
lloguer, és una variable cabdal a l’hora d’explicar els processos d’emancipació 
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juvenil a Espanya i també a Catalunya. L’any 2020, un jove menor de 25 anys 
necessitaria dedicar un 66% del seu salari per a pagar un lloguer al conjunt de 
Catalunya, augmentant aquest percentatge fins al 84% a la ciutat de Barcelona. 
Tenint en compte, a més, com hem comentat anteriorment, que la metodologia 
emprada per al càlcul de les mitjanes salarials tendeix a la sobrevaloració de 
la mitjana salarial dels treballadors joves, el percentatge del salari a dedicar a 
l’habitatge podria ser encara més alt. 

Gràfic	24.	Correlació	entre	la	desigualtat	salarial	dels	treballadors	joves	respecte	
els	treballadors	de	30	a	49	anys	i	l’edat	mitjana	d’emancipació	als	països	de	la	
UE

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat

Eurostat ofereix dades relatives a l’esforç econòmic dels joves per al pagament 
de l’habitatge. No obstant, la metodologia emprada no permet la comparabilitat 
amb les dades disponibles per a Catalunya, que hem exposat anteriorment i, 
a parer nostre, dificulta també la comparabilitat entre els diferents països 
europeus. El càlcul que es realitza a Catalunya reflecteix el percentatge de salari 
que un jove hauria de dedicar al pagament de l’habitatge, calculat a partir del 
salari mitjà dels joves que reflecteix l’enquesta d’estructura salarial i del cost 
mitjà de l’habitatge en un lloc determinat. L’indicador que ofereix Eurostat, la 
taxa de sobrecost de l’habitatge (overburden rate), en canvi, és el percentatge 
de joves emancipats entre 16 i 29 anys que viuen en un habitatge on es destina 
més del 40% dels ingressos al pagament de l’habitatge. No es tracta, per tant, de 
percentatges que es puguin comparar. 

En relació a les dificultats de comparabilitat entre països europeus, cal tenir 
present que en països amb una elevada taxa d’emancipació l’indicador pot 
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resultar representatiu de la capacitat general dels joves per a fer front al 
pagament de l’habitatge. En canvi, en països amb una baixa taxa d’emancipació 
i dificultats en l’accés a l’habitatge per part dels joves, no podem obviar que 
el percentatge que ofereix Eurostat reflecteix únicament el sobreesforç en el 
pagament de l’habitatge d’aquells joves amb una capacitat econòmica suficient 
per a emancipar-se. Aquest fet pot explicar per què els països nòrdics, on es donen 
les condicions per a tenir el percentatge de joves emancipats més alt d’Europa, 
figuren com el conjunt de països amb la taxa de sobrecost de l’habitatge per als 
joves més elevada, per sobre fins i tot dels països mediterranis, on molts joves 
no afronten dificultats en el pagament de l’habitatge perquè no poden accedir a 
l’habitatge. 

A tall d’exemple, l’any 2021 Espanya presentava una taxa de sobrecost de 
l’habitatge entre els joves de 16 a 29 anys del 10,1%, mentre que a Suècia 
arribava al 13,7%. No obstant això, també d’acord amb dades d’Eurostat per al 
2021, a Espanya només estava emancipada el 16,8% de la població en aquesta 
franja d’edat, mentre que a Suècia el percentatge arribava al 69,4%. En el gràfic 
següent podem veure les diferents taxes de sobrecost de l’habitatge per grups 
de països. 

Gràfic	25.	Sobrecost	en	el	pagament	de	l’habitatge	(overburden	rate)	dels	joves	
emancipats	als	diferents	conjunts	de	països	de	la	UE,	any	2021

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat

No ens ha d’estranyar, per tant, que la correlació entre les variables de sobreesforç 
en el pagament de l’habitatge per part dels joves i l’edat d’emancipació a nivell 
europeu, donades les molt diferents taxes d’emancipació existents, sigui molt 
dèbil, i la seva capacitat explicativa, nul·la (r2 = 0,04). No obstant, si prenem en 
consideració només aquells països amb una taxa d’emancipació superior a la 
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mitjana, sí es constata una correlació de signe negatiu (r = -0,662) entre la taxa 
de sobrecost de l’habitatge dels joves emancipats i l’edat d’emancipació. Per 
tant, en aquells països on la taxa d’emancipació juvenil és elevada, l’edat mitjana 
d’emancipació sí es correlaciona amb el sobreesforç que han de fer els joves per 
pagar l’habitatge: com més baixa és l’edat d’emancipació, més esforç han de 
realitzar els joves per a pagar l’habitatge. 

Pels motius exposats, la taxa de sobrecost de l’habitatge per als joves entre 16 
i 29 anys que ofereix Eurostat no és adient per a explicar les diferències d’edat 
en els processos d’emancipació dels joves a Europa d’una manera comparada, 
ja que està directament influïda per la taxa d’emancipació. Calcular la taxa de 
sobrecost de l’habitatge per als joves a partir del sobrecost que pateixen els 
joves que sí han aconseguit emancipar-se exclou de l’equació la problemàtica 
de l’accés a l’habitatge, especialment greu en els països del sud d’Europa.

Eurostat també ofereix la taxa de sobrecost de l’habitatge per al global de la 
població en el cas d’habitatge de compra i també de lloguer, en ambdós casos a 
preu de mercat. L’emancipació juvenil es correlaciona amb la taxa de sobrecost 
de l’habitatge de forma molt dèbil en sentit positiu en ambdós casos (compra: r = 
0,206, lloguer: r = 0,233). És a dir, un major sobrecost de l’habitatge s’associa de 
forma dèbil a una més tardana edat d’emancipació, si bé la capacitat explicativa 
d’ambdues variables sobre l’emancipació a nivell europeu és gairebé inexistent 
(compra: r2 = 0,043, lloguer: r2 = 0,054). 

Gràfic	26.	Taxa	AROPE	dels	joves	d’entre	20	i	24	anys	als	diferents	conjunts	de	
països	de	la	UE,	any	2021

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat



46

Jo
ve

s i
 em

an
cip

ac
ió 

a C
ata

lun
ya

 i E
ur

op
a

de
se

m
br

e2
02

2

La taxa AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) presenta també 
problemes per a l’anàlisi dels processos d’emancipació a nivell europeu, ja que 
els diferents models d’emancipació juvenil que trobem als països europeus 
tenen conseqüències sobre el percentatge de població jove en risc de pobresa 
o exclusió social. En aquest sentit és molt destacable que el percentatge de 
joves europeus entre 20 i 24 anys que es troben en situació AROPE està més 
relacionat amb l’edat mitjana d’emancipació i amb la taxa d’emancipació del 
país (r = -0,517 i r= 0,582) que amb els ingressos dels joves (r = 0,192). És a dir, 
una emancipació precoç es relaciona a nivell europeu amb un major percentatge 
de joves en situació de pobresa o exclusió social. 

El fet que una més elevada taxa d’emancipació es relacioni amb un més elevat 
percentatge de joves en situació de pobresa, sumat al fet que estem parlant d’una 
mesura de pobresa relativa, aboca resultats que en certa manera distorsionen 
la realitat de les condicions de vida de la joventut a la Unió Europea. Així, el 
percentatge més elevat de joves en situació AROPE (un 31,63%) el trobem als 
països nòrdics, que són aquells amb una emancipació juvenil més precoç i 
més extesa, molt per sobre dels percentatges de pobresa juvenil que trobem a 
regions més empobrides i on el poder adquisitiu dels joves és molt inferior. Ho 
veiem en el anterior gràfic.

Despesa pública en polítiques d’habitatge i emancipació dels joves europeus

Existeixen grans diferències a nivell europeu en quant al parc d’habitatge social 
de lloguer disponible. Al capdavant trobem estats com els Països Baixos, on 
aquest tipus d’habitatge representa un 30 % del total, Àustria, amb un 24 %, o 
Dinamarca, amb un 20,9 %. A la cua de la classificació, Grècia, Malta, Letònia, 
Lituània, Hongria i Croàcia no disposen de parc d’habitatge de lloguer social. 
Com hem vist anteriorment, pel que fa al cas d’Espanya, tot i haver-se construit 
millions d’habitatges protegits només durant l’últim quart del segle XX i 
els primers anys del XXI, la decisió de destinar la immensa majoria d’aquest 
habitatge a la venda i no al lloguer, a diferència del que succeeix en d’altres 
països europeus, ha derivat en un escàs 2,5% d’habitatge social de lloguer social. 
En el gràfic següent observem el percentatge que representa el lloguer social en 
cada un dels conjunts de països que utilitzem com a referència en aquest estudi, 
on destaquen els països nòrdics amb un 17,3% i els països centreeuropeus amb 
un 12,79%. Per tant, i tenint en compte que aquests són els conjunts de països 
amb una edat d’emancipació més precoç, ja és possible intuir una certa relació 
entre l’edat d’emancipació i el parc de lloguer social disponible a cada país. 

Aquesta intuïció es confirma atenent a la correlació de sentit negatiu existent 
entre ambdues variables, edat mitjana d’emancipació i parc d’habitatge de 
lloguer social disponible (r= -0,613, R2= 0,376). És a dir, a més habitatge social 
menys edat d’emancipació. No obstant, tal com es pot apreciar a simple vista 
en el gràfic X, aquesta relació no és significativa entre els països amb un parc 
d’habitatge social inferior al 10 % sobre el total d’habitatge (r= -0,14, r2=0,02). 



47

Joves i emancipació a Catalunya i Europa
desem

bre2022

Gràfic	27.	Percentatge	que	representa	l’habitatge	de	lloguer	social	sobre	el	total	
del	parc	d’habitatge,	als	diferents	conjunts	de	països	de	la	UE,	any	2019

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’observatori Housing Europe

Gràfic	28.	Correlació	 entre	 el	 parc	 de	 lloguer	 social	 disponible	 (2019)	 i	 ledat	
mitjana	d’emancipació	(2021),	als	països	de	la	UE	

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
Llegenda de colors: colors: Nòrdics: blau, Bàltics: lila, centreeuropeus: verd, països del centre-
est d’Europa: magenta, països d’Europa de l’est: gris, mediterranis: vermell i Balcànics: taronja.
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Aquest fet suggereix l’existència d’un efecte llindar per sota del qual el parc 
d’habitatge social no influeix en l’edat d’emancipació. La interpretació d’aquest 
llindar té dues vessants. D’una banda, un parc d’habitatge social insuficient 
limita o impedeix l’accés dels joves que desitgen emancipar-se, ja que aquest 
serà previsiblement destinat a col·lectius en risc d’exclusió social. D’altra banda, 
un parc d’habitatge social residual i limitat només a determinats col·lectius no 
posseeix la capacitat de condicionar a la baixa els preus de l’habitatge lliure, 
almenys de la manera com sí que ho fa un model d’habitatge social extens i amb 
vocació universalista (Kemeny, 1995, 2005). 

Un altre indicador esclaridor sobre la importància de la despesa pública en els 
processos d’emancipació a nivell europeu és la despesa en protecció social 
relacionada amb habitatge, com ara els ajuts directes per al pagament del 
lloguer, expressat com a percentatge sobre el PIB. Si bé no podem distingir 
quina part d’aquesta despesa es destina a la població jove, assumim que una 
major despesa arribarà a un major percentatge de la població i, per tant, també 
a la població jove. Com podem veure en el gràfic següent, els països nòrdics 
se situen al capdavant de la Unió Europea, amb un 0,67% del PIB, seguits de 
l’Europa central, que en dedica un 0,36%. A la cua trobem els països balcànics i 
els d’Europa de l’est, amb un 0%, i els països mediterranis amb un 0,08 % (0,03% 
si només tenim en compte Portugal, Espanya, Grècia i Itàlia). Una primera anàlisi 
superficial, per tant, ja apunta a una relació entre despesa pública en habitatge 
i edat d’emancipació. 

Gràfic	29.	Despesa	en	polítiques	d’habitatge	com	a	percentatge	sobre	el	PIB	als	
diferents	models	de	països	europeus

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
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En el gràfic 30 es constata com la despesa en protecció social relacionada 
amb l’habitatge (eix vertical)  mostra una correlació forta de signe negatiu 
amb l’edat mitjana d’emancipació (eix horitzontal) (r= -0,721, r2= 0,520). Per 
tant, a major despesa, menor edat d’emancipació. És destacable que tots els 
països amb una edat d’emancipació igual o superior a 28 anys dediquen un 
0% del seu PIB a aquest aspecte, a excepció d’Espanya, que en dedica un 0,1%. 
D’acord amb les dades exposades, la despesa pública en habitatge es mostra 
determinant a l’hora d’entendre per què els joves avancen o endarrereixen la 
seva emancipació residencial. Un parc d’habitatge de lloguer social suficient 
i una adequada inversió en polítiques de protecció social relacionada amb 
l’habitatge es relacionen amb una edat d’emancipació més precoç. I a l’inrevés: 
en aquells països on no existeix despesa pública en habitatge o aquesta és molt 
baixa, es produeix un endarreriment de l’emancipació juvenil.

Gràfic	30.	Edat	mitjana	d’emancipació	i	housing	benefits	com	a	%	del	PIB

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat
Llegenda de colors: colors: Nòrdics: blau, Bàltics: lila, centreeuropeus: verd, països del centre-
est d’Europa: magenta, països d’Europa de l’est: gris, mediterranis: vermell i Balcànics: taronja.

Val a dir que, més enllà de la despesa en qüestions relacionades amb l’habitatge, 
un més elevat nivell de despesa pública en general, característica dels estats del 
benestar més desenvolupats, es relaciona també amb una edat d’emancipació 
més precoç. Ho hem vist abans, quan hem analitzat l’evolució de l’edat mitjana 
d’emancipació durant els darrers anys en els diferents països de la Unió 
Europea: són aquells països que han patit polítiques d’austeritat arran de la 
crisi econòmica iniciada l’any 2008 els que han augmentat en major mesura la 
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seva edat d’emancipació. En particular, la despesa en educació que realitzen els 
estats té un pes rellevant en l’edat d’emancipació. Concretament, la despesa 
pública en educació com a percentatge del PIB i l’edat mitjana d’emancipació 
mostren una correlació en sentit negatiu de -0,658. 
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Conclusions

La joventut és una categoria social construïda i dotada de significat en cada 
moment històric i per cada societat: ser jove és una condició subjecta al canvi de 
manera continua. El paper central que adquireixen les transicions en la joventut 
condiciona la caracterització de la joventut en ella mateixa com a període de 
transició. Si bé, com hem vist, aquest període de transició era tradicionalment 
curt i acotat en el temps, la dificultat per a definir socialment els límits de la 
joventut en una societat líquida i els impediments que troben els joves per a 
assolir les diferents transicions han desembocat en una joventut dilatada en el 
temps. La joventut proporciona un argument, que s’ha mostrat del tot efectiu, per 
a justificar i minusvalorar les greus problemàtiques que afecten una part creixent 
de la societat, i aquest argument té a veure amb la seva naturalesa pretesament 
conjuntural. Els joves acumulen treballs precaris, perceben baixos salaris i tenen 
dificultats per accedir a l’habitatge, precisament, perquè són joves. D’aquesta 
manera, el focus no se situa sobre la precarització del mercat de treball, sobre 
la desigualtat de l’estructura salarial o sobre el preu de l’habitatge en relació als 
salaris dels treballadors: el problema dels joves és que són joves. No obstant, la 
precarietat dels joves no és una qüestió conjuntural sinó generacional. 

Durant les últimes dècades s’ha produït un progressiu deslligament dels 
conceptes d’emancipació residencial, independència i autonomia que posa en 
entredit la validesa de l’emancipació residencial com a esdeveniment inaugural 
i característic de l’emancipació dels joves en un sentit més ampli. D’una banda, 
les condicions de precarietat laboral i salarial que pateixen especialment les 
persones joves han deslligat l’emancipació residencial de la independència 
econòmica. D’altra banda, els profunds canvis culturals que han experimentat 
les famílies en la seva organització i en les seves dinàmiques de presa de 
decisions permeten els joves gaudir d’elevats graus d’autonomia sense 
necessitat d’abandonar la llar d’origen. En aquest sentit, s’ha d’assenyalar, 
que l’emancipació juvenil tardana característica dels països mediterranis 
no correspon únicament a l’agència de la persona jove, sino que esdevé una 
estratègia familiar dirigida a evitar la mobilitat social descendent.

Les persones som fruit dels esdeveniments polítics, econòmics i socials 
que acompanyen la nostra socialització i que acaben per donar forma a una 
generació. Els joves a què ens referim avui dia quan parlem d’emancipació juvenil 
van incorporar-se de manera majoritària al mercat de treball amb posterioritat a 
l’esclat de la crisi econòmica de 2008. Durant el període que va de 2008 a 2021, 
Espanya s’ha mantingut de manera ininterrompuda com un dels tres països de 
la Unió Europea amb una major prevalença de l’atur juvenil i del treball temporal 
entre els joves i, actualment, és el tercer país de la Unió Europea amb la taxa de 
pobresa laboral juvenil més elevada. Els joves d’entre 25 i 29 anys a Espanya 
no van recuperar el nivell salarial de l’any 2008 fins 10 anys després, l’any 
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2018. Els salaris dels joves menors de 24 anys no s’han recuperat encara de la 
contracció salarial viscuda arran de la crisi de 2008. Aquest greu deteriorament 
del mercat de treball ha anat acompanyat d’un important augment de la pobresa 
i la desigualtat, de manera especial entre els infants i els joves. Espanya és el 
segon país d’Europa en extensió de la pobresa ancorada -ancorada en 2008-
, només per darrere de Grècia i l’origen. A més, les dades sobre transmissió 
intergeneracional de la pobresa mostren com l’origen socioeconòmic continua 
essent avui dia, a la nostra societat, un factor determinant de les nostres 
oportunitats vitals. 

En aquest context, l’endarreriment de l’edat d’emancipació com a estratègia 
familiar dirigida a evitar la mobilitat social descendent, ha anat acompanyat 
d’una aposta clara per la formació. En el període que va de 2008 a 2021, han 
augmentat notablement els joves a Espanya que tenen, com a mínim, estudis 
secundaris. A més, ha crescut el percentatge de joves amb estudis universitaris 
i l’abandonament prematur dels estudis, que havia constituït un greu problema 
en etapes anteriors, ha disminuït amb molta força. Tot i la gran inversió en temps 
i esforç per part de les persones joves -i les seves famílies- en formar-se, la 
discordança existent entre el tipus de llocs de treball que el mercat de treball és 
capaç d’oferir i la formació de les persones que cerquen treball, situa Espanya 
al capdavant d’Europa en sobrequalificació dels treballadors joves. En absència 
d’una inversió pública suficient, que garanteixi el dret a la formació superior per 
a totes les persones joves, la desigualtat en la situació socioeconòmica de les 
famílies d’origen es tradueix en una desigualtat en les condicions d’entrada dels 
joves al món laboral i, per extensió, en la manera com afronten els processos 
d’emancipació. 

El trencament dels joves amb la generació anterior, la crítica i qüestionament 
de les regles del joc en què els joves han estat socialitzats, és un motor que 
impulsa el canvi a les societats. Els canvis tecnològics i un ritme de la vida 
i dels esdeveniments històrics accelerat han propiciat que l’esquerda oberta 
entre les persones joves i les generacions que les precedeixen sigui, avui dia, 
especialment profunda. El retret als joves no és nou, però ens hem instal·lat 
en una dinàmica perversa segons la qual no es permet als joves deixar de ser 
joves i, a la vegada, se’ls culpabilitza per ser-ho. El jovent d’avui tan bon punt és 
lloat per la seva flexibilitat i capacitat d’adaptació a una realitat canviant com 
és injuriat per la seva escassa tolerància a la frustració. El jovent d’avui no sap 
què és la cultura de l’esforç, tot i ser la generació més formada de la història. 
Són hipersensibles. Ninis. La generació de vidre. Blandengues. No estalvien 
perquè viuen entregats a l’hedonisme i els iphones, quan tot just l’any 2020 han 
recuperat el salari mitjà que tenien l’any 2008. I mentre l’esquerda generacional 
s’eixampla, els joves aprenen a postergar els seus projectes de vida. 

L’objectiu no es pot reduir a l’emancipació domiciliària. El treball i els salaris 
dignes, l’oportunitat de dur a terme els projectes de vida i la participació en 
peu d’igualtat a la societat per part dels joves són elements necessaris per a 
l’emancipació del jovent en un sentit més ampli, i que és necessari manteniment 
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del contracte social. Sense aquestes condicions mínimes, el contracte social 
està en perill. 

Catalunya 
La taxa d’emancipació juvenil a Catalunya, entesa com el percentatge de joves 
d’entre 16 i 29 anys que viuen fora del domicili d’origen, va ser del 17% l’any 2021. 
D’acord amb les dades que proporciona l’Observatori Català de la Joventut, 
aquesta és la xifra més baixa des que s’elabora l’estadística i, si bé pot estar 
influida per la pandèmia de la covid-19, continua amb la tendència a la baixa 
que es va iniciar l’any 2008, coincidint amb l’esclat de l’anterior crisi econòmica. 

Entre els anys 2007 i 2012 es produeix un gran augment de la taxa d’atur juvenil 
i s’inicia el descens en la taxa d’emancipació. No obstant, a partir de l’any 
2013 la caiguda de la taxa d’atur juvenil no es reflecteix en un augment de la 
taxa d’emancipació, que continua en tendència descendent fins a l’actualitat. 
Aquest fet suggereix que, a Catalunya, tenir un treball no és condició suficient 
per emancipar-se. Les taxes de parcialitat i de temporalitat no han deixat 
d’augmentar des de l’esclat de l’anterior crisi econòmica, afectant avui dia a 
més del 27,2% i el 62,14% dels treballadors joves, respectivament. 

Pel que fa als salaris, val a dir que els treballadors i treballadores joves van arribar 
a la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la covid-19 sense haver-
se recuperat encara de la forta contracció salarial que van patir amb l’anterior 
crisi econòmica. És un fet molt destacable que, des de l’any 2012, el salari mitjà 
dels treballadors menors de 25 anys se situa en xifres inferiors a la línia AROPE 
(60% de la mediana salarial global), cosa que situa deixa els treballadors joves, 
per definició, com a col·lectiu en situació de risc de pobresa o exclusió social. 
Malgrat la cruesa de la situació descrita, s’ha d’assenyalar que l’Enquesta Anual 
d’Estructura Salarial (EAES) podria estar produint una sobrevaloració dels sous 
dels treballadors joves en no tenir en compte la temporalitat, de manera que la 
realitat seria encara pitjor. 

Durant els darrers anys s’ha produït una inversió entre la compra i el lloguer 
com a règim de tinença majoritari de l’habitatge entre els joves emancipats a 
Catalunya, essent l’any 2017 majoritari el lloguer entre els joves emancipats. 
D’acord amb les dades salarials proporcionades per l’EAES, que presenten els 
problemes ja esmentats, i per l’Institut Català del Sòl, el percentatge de salari 
que un jove menor de 25 anys ha de dedicar al lloguer està molt allunyat del 
límit del 30% que es considera asumible. Concretament, el percentatge arribaria 
al 65,8% al conjunt de Catalunya i al 84,3% a la ciutat de Barcelona, amb dades 
de l’any 2020.

El preu del lloguer no és la única barrera que es troben els joves per accedir a 
l’habitatge. Per una banda, un molt escàs parc d’habitatge social a Catalunya i 
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a Espanya, en comparació amb d’altres països europeus, aboca la gran majoria 
de joves al mercat lliure d’habitatge: només un 4 % dels joves emancipats l’any 
2017 a Catalunya vivien en un habitatge protegit. Tenir un contracte laboral 
temporal (o una successió dels mateixos) impedeix als joves accedir a un 
contracte de lloguer, independentment de la suficiència dels seus ingressos. 
L’accés al crèdit hipotecari per part dels joves s’ha vist molt restringit arran 
de la crisi del 2008, pel que la compra d’habitatge ha deixat de ser una opció 
per a gran part dels joves. Per acabar-ho d’arreglar, durant els últims anys ha 
disminuït l’ajuda familiar disponible per a sufragar l’habitatge: si l’any 2002 un 
34,9% dels joves emancipats rebien ajuda econòmica familiar per a l’habitatge, 
aquest percentatge ha disminuït fins al 12,2% l’any 2017.

Europa
L’emancipació juvenil és un fenomen social de gran complexitat on intervenen 
una pluralitat de factors econòmics, familiars, culturals i institucionals. De la 
interacció entre aquests factors, en cada societat i en un determinat moment 
històric, es deriven diferents processos d’emancipació. L’any 2021, l’edat edat 
mitjana d’emancipació a la Unió Europea va ser de 26,96 anys, lleugerament 
inferior en el cas de les dones -26 anys- i superior en el cas dels homes -27,94 
anys-. L’anàlisi de les diferències en l’edat mitjana d’emancipació que trobem 
entre els països europeus constitueix una oportunitat per a esbrinar quins són 
aquells factors estructurals amb una major influència sobre el fenomen de 
l’emancipació juvenil a nivell global. 

En el present estudi s’ha analitzat la relació de l’edat mitjana d’emancipació als 
diferents països europeus amb un seguit de variables habitualment emprades 
en l’anàlisi dels processos d’emancipació juvenil i que fan referència a la situació 
al mercat laboral dels joves, als seus ingressos i a la capacitat d’aquests per a 
sufragar l’emancipació i, per últim, a la despesa pública destinada a habitatge 
en cada país. No s’han valorat, en el marc d’aquesta recerca, els efectes sobre 
l’emancipació que puguin tenir de manera conjunta algunes de les variables 
analitzades. Es tracta, per tant, d’una recerca senzilla, de caire exploratori, 
destinada a conèixer quines de les variables analitzades es correlacionen en 
major grau amb l’edat mitjana d’emancipació a nivell europeu. 

Pel que fa a la situació dels joves en el mercat laboral, les dades mostren com 
unes més elevades taxes d’atur, parcialitat i temporalitat juvenils no es relacionen 
a nivell europeu amb un endarreriment de l’edat d’emancipació. Aquest fet no 
invalida que aquesta relació efectivament es produeixi en determinats països. 
No obstant això, si atenem només a aquells països que es troben per sota de 
la mitjana de despesa pública en protecció social relacionada amb l’habitatge, 
veiem com les taxes d’atur i de temporalitat guanyen rellevància a l’hora de 
predir l’edat mitjana d’emancipació. En aquest sentit, una despesa pública social 
adequada protegeix els col·lectius més vulnerables, en aquest cas els joves, 
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desvinculant fites importants de la vida de les persones com l’emancipació, dels 
sotracs del mercat de treball. De manera oposada, en aquells països amb una 
despesa pública insuficient, la situació dels joves en el mercat de treball pren 
rellevància a l’hora de preveure i explicar els processos d’emancipació juvenils. 
En qualsevol cas, i independentment de la seva relació amb l’emancipació 
residencial dels joves, el treball digne per als joves i per a tots els treballadors 
és un objectiu en si mateix. 

Els salaris que perceben les persones joves es relacionen amb l’edat 
d’emancipació a nivell europeu: a major nivell salarial de la població jove, una 
edat d’emancipació més precoç. Aquesta relació entre salaris i emancipació es 
produeix de igual manera si ens basem en el salari percebut en euros o si atenem 
al poder adquisitiu que mostren els salaris en cada país. La desigualtat dels 
ingressos dels treballadors respecte aquells de més edat, en canvi, no mostra 
una relació significativa amb l’edat d’emancipació. 

Les dades en relació el sobrecost de l’habitatge per a la població jove (overburden 
rate) i la taxa de joves en situació de pobresa o exclusió social (AROPE) que ofereix 
Eurostat, tot i ser habitualment emprades, no són adients per a l’anàlisi de les 
diferències en l’edat d’emancipació a nivell europeu. Respecte a la primera, val a 
dir que Eurostat reflecteix únicament el sobreesforç en el pagament de l’habitatge 
dels joves efectivament emancipats. Això fa que les dades que ofereix siguin 
només representatives en el cas de països amb elevades taxes d’emancipació, 
no essent capaces de reflectir la dificultat d’accés a l’habitatge, determinant 
especialment als països mediterranis, on molts joves no afronten dificultats en 
el pagament de l’habitatge senzillament perquè no poden accedir a l’habitatge. 
En el cas de la taxa AROPE es produeix una situació semblant. El percentatge 
de joves en situació AROPE es relaciona amb la taxa d’emancipació: a més 
emancipació, més joves en situació AROPE. Aquest fet, sumat a la naturalesa 
relativa de la taxa, genera distorsions com ara que els joves dels països nòrdics 
siguin els que presenten una major taxa de risc de pobresa de tot Europa. 

La despesa pública en habitatge, tant pel que fa al parc d’habitatge social de 
lloguer disponible com a la protecció social en relació a l’habitatge, s’ha mostrat 
clau a l’hora de parlar d’emancipació dels joves a nivell europeu, mostrant 
les correlacions més fortes amb l’edat d’emancipació de totes les variables 
estudiades. És en aquells països on existeix un parc d’habitatge de lloguer 
social més extens i on es realitza una major despesa pública en protecció 
social relacionada amb l’habitatge, on els joves s’emancipen de manera més 
primerenca. En relació al parc d’habitatge de lloguer social, les dades suggereixen 
l’existència d’un efecte llindar: un percentatge inferior al 10% del total no mostra 
correlació amb l’edat d’emancipació.

No només això: una major sensibilitat (i despesa) pública en aspectes 
com l’educació o la protecció social de la infància mostren elevats graus de 
correlació amb l’edat d’emancipació. I en sentit invers, hem vist també com als 
països on es van patir les anomenades polítiques d’austeritat és on més ha 
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augmentat l’edat d’emancipació. En aquest sentit, podem afirmar que un Estat 
del Benestar desenvolupat és la millor garantia a l’hora d’aconseguir rebaixar 
l’edat d’emancipació . 

El coneixement obtingut amb aquest estudi proporciona elements per al 
plantejament de futures recerques en profunditat, sobre qüestions com 
ara la relació entre l’aplicació de polítiques d’austeritat i l’endarreriment de 
l’emancipació als països del sud d’Europa o entre l’emancipació juvenil i l’accés 
a la formació superior. La recerca també posa sobre la taula la necessitat de 
crear indicadors capaços de reflectir la problemàtica de l’accés a l’habitatge 
per part de les persones joves, així com indicadors que valorin la qualitat de 
l’emancipació, més enllà de l’edat a la que aquesta es produeix.
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Propostes sindicals 

Dret a l’emancipació juvenil 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seus principis rectors, determina 
que “els poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin 
l’emancipació dels joves, facilitant-los l’accés al món laboral i a l’habitatge per 
tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat 
de drets i deures en la vida social i cultural”. L’emancipació juvenil, doncs, és 
un dret social que cal considerar i promoure com a tal en un marc més ampli 
on s’interrelacionen d’altres drets per als quals fem diferents consideracions i 
propostes sindicals.

Dret al treball digne
La reforma laboral ha propiciat un descens molt important de la temporalitat 
al nostre mercat de treball però cal actuar enara per combatre altres formes de 
precarietat que pateix especialment la gent jove, com és el cas de la contractació 
a temps parcial involuntaria o la realitat dels falsos becaris i becàries i dels 
falsos autònoms. Reclamem dotar de més recursos a la Inspecció de Treball per 
perseguir de forma efectiva el frau en la contractació. 

Els salaris de la gent jove encara no han recuperat els nivells previs a la crisi del 
2008. Cal recuperar el poder adquisitiu dels salaris de la gent jove mitjançant 
l’increment de sous a la negociació col·lectiva i establir un salari mínim de 
referència a Catalunya equivalent al 60% del salari mitjà del país. 

És necessari elaborar un Pacte per a l’Ocupació Juvenil a tots els nivells que 
reverteixi l’actual situació de desigualtat i que faciliti, mitjançant l’orientació, 
una inserció laboral de qualitat, amb una aposta per la formació professional 
digne, amb més recursos i que superi el biaix que existeix actualment en relació 
amb el nostre entorn europeu. Aquest pacte ha de contemplar que la FP dual 
sigui una opció formativa que faciliti als joves una passarel.la de qualitat al món 
laboral, amb supervisió per part de la representació legal dels treballadores i els 
treballadors. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha de ser un referent com a servei 
públic d’ocupació per a tota ciutadania, però ho ha de ser sobretot pel col·lectiu 
jove que necessita d’un servei de qualitat com a porta d’entrada al mercat de 
treball amb orientació, assessorament, inserció… perquè el servei públic és qui 
garanteix l’accés al mercat de treball en igualtat de condicions i el col·lectiu jove 
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pateix discriminació per raó d’edat a l’hora d’accedir-hi.
S’han de dissenyar noves formes de foment de l’ocupació més enllà de les 
subvencions per contractació que s’han mostrat ineficaces per a la majoria de 
la gent jove, amb presència de l’orientació i la formació.

Cal actuar amb acords efectius per fer front a la mortalitat laboral, les malalties 
mentals derivades de la feina i incorporar apartats específics per a joves als 
factors dels riscos psicosocials de l’empresa.

Dret a la Igualtat efectiva entre dones i homes
Calen polítiques actives de formació i d’ocupació amb perspectiva de gènere, 
orientades prioritàriament a la contractació de dones en sectors de futur (TIC, 
STEM…) emergents, competitius i socialment significatius. Aquestes polítiques 
exigeixen orientació i formació als nivells primerencs de la vida lectiva per 
afavorir l’equilibri de gènere en tots els sectors, incloent-hi els d’alt contingut 
tècnic i tecnològic, per tal de superar la divisió sexual del treball i la segregació.

Cal seguir desenvolupant a les empreses els plans d’igualtat que, més enllà de la 
seva obligatorietat normativa, i entre moltes altres virtuts, introdueixen mesures 
per combatre la segregació vertical als centres de treball.

Cal que totes les empreses, obligades per llei des del 2019, compleixin amb les 
seves obligacions de registre salarial i facilitin les dades a la representació legal 
dels treballadors i treballadores. Ens comprometem a fer servir aquest potent 
instrument per treballar en la reducció de la bretxa de gènere.

Calen protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que siguin efectius 
a tots els centres de treball i que siguin una eina garantista i protectora de 
les treballadores. Aquests han de desenvolupar-se amb l’objectiu de, per una 
banda, evitar les violències masclistes mitjançant la formació i la sensibilització 
i, per l’altra, combatre-les mitjançant una correcta actuació i les sancions als 
agressors.

Dret a d’educació i a la formació
professional de qualitat 
És necessària una reducció de les ràtios en totes les etapes educatives i evitar 
el tancament de línies a l’escola pública. 

Cal un pla de xoc contra l’abandonament escolar, amb orientació d’accés universal 
i per a tothom, especialment en les transicions educatives i una millora dels 
recursos del sistema de formació i qualificació professionals, especialment pel 
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que fa al desplegament de la xarxa de centres integrats, l’orientació professional 
i l’acompanyament de l’FP dual.

Cal incrementar els recursos per a la formació professional per garantir places 
públiques suficients, amb l’objectiu d’arribar a la mitjana europea de jovent amb 
estudis de FP. 

Cal incrementar els recursos per a les escoles de persones adultes i els 
programes de segones oportunitats i reforçar l’orientació a l’ESO i als CFGM per 
millorar les xifres d’abandonament prematur.

És necessari reforçar els recursos per desplegar l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC) per la formació a distància, com a instrument per millorar la vertebració 
del territori millorant l’accés a la formació des de qualsevol lloc.

Cal dotar de millors recursos els centres educatius i formatius per a oferir atenció 
psicològica i d’acompanyament.

Convé una rebaixa i equiparació de preus públics dels graus universitaris entre 
sí com a primer pas per avançar cap a un model d’universitat pública i gratuita 

Dret a l’habitatge  
S’ha d’augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer que ens acosti als nivells 
de lloguer social de la mitjana de països de la UE. 

Cal intervenir en el mercat de lloguer mitjançant la regulació pública dels preus 
i el control de les condicions que s’imposen per accedir-hi. 

Cal canviar els estàndards de vulnerabilitat per incloure les persones joves, a les 
que sovint no se’ls dóna resposta perquè s’assumeix que poden tornar a viure 
a casa dels pares.

És necessari augmentar la dotació de recursos per a les ajudes al lloguer a les 
persones menors de 35 anys. 

Cal garantir l’accés universal als subministraments bàsics com l’aigua, el gas i 
l’electricitat.

Dret a una vida digna i al benestar emocional
Cal incrementar l’IRSC de Catalunya per actualitzar i incrementar les quanties 
i la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania i de l’Ingrés Mínim Vital per 
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social. 
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Són necessaris més recursos per a l’atenció primària i que aquesta inclogui 
també l’atenció a la salut mental. L’atenció primària ha de tenir perspectiva 
territorial.

S’han de fer campanyes per desestigmatitzar la salut mental i fomentar la 
formació dels funcionaris per atendre i intervenir correctament quan algú pateix 
alguna situació en aquesta àmbit.

Cal fomentar la intervenció en la salut mental des de l’atenció mental comunitària, 
generant espais segurs per a joves on treballar en aquesta matèria des d’una 
lògica col·lectiva.

Dret a la cultura i al lleure
S’han d’impulsar espais lúdico-culturals als municipis, que permetin al jovent 
trobar-se i construir un model d’oci alternatiu fora de les lògiques consumistes.

Calen ajudes i bons que permetin l’accés dels joves a la cultura amb preus molt 
més econòmics (i que no es limitin a quan fan 18 anys, sinó que siguin més 
generals).

S’han de rebaixar els preus del transport públic i ampliar les connexions al 
territori, superant el model centralitzador a Barcelona, i destinar més recursos a 
millorar les infraestructures ferroviàries.

Dret a la participació social  
Cal Impulsar espais de trobada i reunió per a entitats juvenils socials, culturals, 
cíviques i polítiques per motivar la participació del jovent als seus barris i ciutats.

És important promoure l’associacionisme juvenil als espais institucionals i 
públics dels municipis, amb ajuts econòmics a les entitats però també amb 
ajuts per a la publicitat dels seus actes. 

Cal impulsar un model de participació ciutadana activa, amb pes a les decisions 
col·lectives dels municipis i districtes. S’ha d’apropar la política municipal al 
jovent, fent-los subjectes actius.

Cal més suport a les entitats juvenils no constituïdes perquè puguin desenvolupar 
la seva activitat als barris i dinamitzar la vida comunitària, així com avançar en 
la seva constitució com a entitats de ple dret.

S’ha de promoure el sindicalisme juvenil als sindicats de classe com a eina de 
defensa dels nostres drets laborals i socials i per fer front a la precarietat.
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Indicadors de seguiment  
S’ha de crear un indicador compost sobre emancipació juvenil. Les dades 
estadístiques oficials disponibles a l’actualitat no són suficients per a valorar 
els processos d’emancipació en tota la seva complexitat. És necessari que les 
administracions públiques i els centres de recerca treballin en aspectes com els 
fluxos de retorn a la llar d’origen de joves emancipats, les restriccions socials 
associades a l’emancipació o la dependència econòmica de la llar d’origen, entre 
d’altres. Mentre això no es concreta en un indicador oficial, el CERES treballa en 
una proposta pròpia.
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