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ECAS és una plataforma de segon nivell, és a dir, està formada per entitats que 

treballen directament amb les persones, en aquest cas amb els joves. Aquesta 

mirada és la dada que aporta una qualitat diferent a aquests informes. 

 

INSOCAT és un informe d’indicadors socials a Catalunya en relació al context 

estatal i europeu per a la millora de l’acció social publicat per ECAS  

des del 2012 amb dues edicions anuals: 

 

 Dades generals, transversals i de context: nivells de renda, mercat laboral, 

educació, habitatge i sistema de protecció social 

 Monogràfics: centrats en un àmbit o temàtica específica 

 

L’objectiu és proporcionar un marc de referència que permeti actuar des del 

coneixement de la realitat socioeconòmica actual, reflectida en una sèrie 

d’indicadors consensuats en l’àmbit europeu.  En concret s’utilitzen les dades 

d’Idescat, de l’INE i d’Eurostat. En definitiva, l’objectiu és generar i actualitzar els 

marcs de referència i d’actuació 

 

Les edicions publicades fins ara han estat: 

 

 Núm. 0 |  Abril 2012. Marc de referència inicial, Estableix els paràmetres que 

s’analitzen i actualitzen anualment. Compta amb dues versions: completa i reduïda. 

 Núm. 1 | Gener 2013. Monogràfic FAMÍLIES, centrat en l’empobriment de les 

famílies des de l’inici de la crisi. 

 Núm. 2 | Juliol 2013. Desigualtats i pobresa en un entorn de crisi, actualització 

d’indicadors generals.  

 Núm. 3 | Abril 2014. Monogràfic JOVES, centrat en la situació de les persones de 

16 a 29 anys en diferents àmbits: població/migracions, educació, atur/mercat 

laboral, habitatge, salut reproductiva i cohesió social/pobresa. 

 

En concret de l’INSOCAT monogràfic sobre joves ens interessa tenir en compte 

quina és la mirada que volem trobar.  Com podreu comprovar es tracta d’un 

informe que en realitat recull dades de diferents estadístiques. El motiu d’aquesta 

metodologia té a veure amb la problemàtica amb que ens trobem les diferents 

entitats del tercer sector social que treballem amb joves.  

Cal tenir en compte que abans una mirada parcial sobre un única problemàtica era 

relativament possible sense perdre de vista la globalitat de la situació. Això era 

possible perquè existien tot un seguit de “connectors” - en forma de drets i de 

valors socials -  que permetien teixir allò que hem entès com protecció social de 

manera general (salut, educació, habitatge, etc.). Doncs bé, el que ens trobem ara 

és que aquests connectors han anat desapareixent. El resultat és que ara, una 

mirada parcial fragmenta la realitat en la que ens trobem fins al punt de ser de 

verdader obstacle a l’hora de pensar quines respostes donar. Es a dir, una mirada 

parcial ens dóna informació però no ens permet entendre la realitat. 
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Es aquest el motiu pel qual des d’ECAS fem aquest Informe INSOCAT, amb la idea 

de buscar aquesta integralitat a l’hora de problematitzar sobre allò que ens està 

passant com a comunitat  i que està passat als joves. Introduir una tensió entre les 

dades que permeti desnaturalitzar la situació de crisi actual com quelcom donat, 

sense possibilitats d’actuació. Entendreu que per la naturalesa de les nostres 

entitats i de l’objectiu de justícia social que busquem, aquest és un aspecte 

fonamental. 

    

Es a dir, no es tracta només d’ocupació, o de formació, o d’habitatge, o de pobresa. 

La realitat ha canviat i les condicions de transició a la vida adulta ja no són 

les que existien fa uns anys.  

 

 

Els trets generals del context els podem situar amb aquests paràmetres:  

 Crisi econòmica, polítiques públiques marcades per les retallades en inversió 

social (educació, salut –retirada assistència sanitària als aturats que marxen—, 

ajuts a l’emancipació…)  

 Atur disparat, precarietat laboral  

L’impacte d’aquesta situació en els joves és: 

 Major incidència de l’atur (per la precarietat anterior a la crisi, primers en perdre 

la feina) i major precarietat, inseguretat, inestabilitat) 

 Dificultat/impossibilitat de desenvolupar i mantenir projectes de vida autònoms, 

es desdibuixa la linealitat de les transicions a la vida adulta 

 Creixent dualització: insiders (adults) i outsiders (joves) 

 

En aquesta presentació, faré referència a cinc aspectes tot i que l’Informe n’inclou 

alguns més: 1) la població i en especial els moviments migratoris; 2) educació; 3) 

ocupació i mercat de treball; 4) habitatge i 5) pobresa / ingressos  

 

 

El primer aspecte fa referència a la població i les migracions 

 

 Creixent taxa d’emigració, especialment entre els joves autòctons: 45,5% 

d’emigrants tenen entre 16 i 34 anys i són cada vegada en major proporció 

autòctons (1,92% el 2009, 3,91% 2012) 

 L’emigració dels joves i la necessitat de posposar la decisió de tenir fills (més del 

80% dels joves 25-29 anys no tenen fills) contribueixen a l’envelliment global de la 

població 

 

Aquesta primera informació en realitat podria ser una petita síntesi de la situació 

actual: progressiva disminució de la població jove. Tot i que sovint els mitjans 

de comunicació ens mostren altres imatges, si atenem les dades, podem dir que la 

més fidedigna imatge del precariat és la de un/una  jove que ha acabat la 

secundària per entrar en una existència difusa i frustrant. 

  

Contràriament al que de vegades es pensa, la precarització esdevé una situació 

de vulnerabilitat que va més enllà de tenir feina o no, o del salari puntual que es 

pugui rebre.  L'important a banda de no tenir feina, és la manca de suport social 

(p.e. la manca de subsidis, ajuts, etc). A aquest fet, cal afegir-hi que la inseguretat 

en el mercat laboral fa que els joves no disposin d'una identitat basada en el 
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treball (per tant, ni projecte, ni possibilitats de pertànyer a una comunitat 

ocupacional bàsica, etc.) 

  

Com apuntàvem, a les estadístiques, els costa donar compte de la quantitat de 

persones precaritzades i les condicions en que això es dona.  És evident que la 

reducció de la població juvenil com efecte de la emigració n’és una. 

 

El segon aspecte: l’educació 

 

 

 Reducció del 17% del pressupost liquidat pel Departament d’Ensenyament entre 

2009 i 2012 

 Esforç inversor públic inferior a la mitjana espanyola i europea: CAT. 4,1% del 

PIB, ES 5%, EU 5,4%. Debilitament de les polítiques educatives 

 Reducció de la taxa d’abandonament escolar per la manca de sortides laborals, 

millora de la permanència en l’escolarització i la formació professional (44,3% el 

2005, 54,4% el 2012), però índexs encara inferiors als estàndards europeus 

 Descens de la finalització dels estudis universitaris (74,3% 2012 vs 86,9& 

2002), reducció en clau de futur de les possibilitats d’ascens social per la via de la 

capacitació i el treball qualificat. 

 

Tot i la reducció de l’abandonament escolar, seria  incorrecte pensar que això es 

tradueix en ocupació. Més aviat es tracta de que s’han eliminat bona part de les 

feines poc qualificades que podien estimular l’abandó dels estudis. En general. Els  

joves es resisteixen a continuar en estudis postobligatoris  per la manca 

d’expectatives en el treball. 

 

El que sí és cert és que abans de la crisi, la diferencia en la taxa d'atur entre joves 

segons la seva formació era mínima i això ha canviat radicalment amb la crisi. Ara 

aquesta diferència és més gran i incrementa la vulnerabilitat dels joves amb poca 

formació. Al mateix temps, això provoca altres situacions preocupants. Per 

exemple: aquesta polarització (joves amb molta formació i altres amb gens de 

formació) produeix un desajust entre el lloc de treball i la qualificació, donant-se 

moltes situacions de sobrequalificació. 

 

Hi ha experts que parlen inclús que el mercat de treball es va especialitzant en 

treball per a adults i treball per a joves. 

 

El tercer aspecte és l’ocupació i el mercat de treball 

 

 Taxa d’atur disparada: 37,1% entre els joves 16-29 anys (16-19: 70%, 20-24: 

45,8%, 25-29: 30%). Pateixen de forma especialment acusada la destrucció 

d’ocupació 

 Precarietat laboral en augment (temporalitat, jornades parcials, sous baixos –

congelació des de 2004--, condicions de feblesa per la pèrdua de drets i la 

descompensació oferta/demanda)  

 Joves d’origen immigrant: pateixen atur amb més freqüència i durant més 

temps  

 Descens de la proporció de joves aturats  amb prestació d’atur (punt àlgid 2009: 

26%, 2012: 18%) 
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Cal tenir present que els joves sempre s'han incorporat al treball en una situació de 

certa “precarietat”. La diferència és que ara no tenen cap expectativa de 

continuïtat. Molts ocupen contractes temporals mes enllà del que seria raonable.  

 

Les cares que té aquesta precarització  són múltiples: 

 Inseguretat en el lloc de treball (ocupacions temporals, parcials, minijobs, etc.) 

 Incertesa en els ingressos salarials 

 Degradació de la situació de treball (discrecionalitat de l’empresari, flexibilització 

de les normes reguladores, etc.) 

 Reducció de la protecció social 

 

Quart element: l’habitatge 

 

 Cost relatiu de l’habitatge superior al 33% dels ingressos (límit raonable), tant 

compra com lloguer   

 Malgrat la gran dificultat d’accés a l’habitatge (fins i tot durant bonança: pujada 

de preus molt superior a augment de salaris), la taxa d’emancipació creix des de 

2002, cada vegada més en règim de lloguer 

 Habitatge protegit/social insuficient, proporció inferior a la resta d’Europa (entre 

25 i 50% a països com Holanda, Suècia, Dinamarca i Gran Bretanya vs menys del 

10% a Catalunya). Manca de règims d’ús o tinença innovadors i de mesures per 

afavorir la mobilització del parc vacant 

 Endarreriment de l’emancipació: col·laboració econòmica de les famílies a la 

baixa, fins i tot fenomen invers (joves no emancipats contribueixen als ingressos de 

la llar familiar) 

 

Cinquè aspecte en relació a la pobresa i als ingressos 

 

 Creixement de la pobresa juvenil en major proporció que la global: 14% el 2005, 

21,6% el 2011.  Major fragilitat i vulnerabilitat. 

 Especial incidència en les dones, tant del risc de pobresa com de la pobresa 

extrema. 

 Augment del risc de pobresa abans de transferències socials: any 2000 un 26,6%, 

2011 un 33% 

 Poca diferència abans/després de les transferències socials: reflecteix que les 

polítiques adreçades a combatre la pobresa juvenil són insuficients i/o ineficaces 

 

La flexibilitat té  tres dimensions bàsiques:  

 Una primera que és la salarial  (ajust condicions econòmiques) ,  

 Una segona en relació a les tasques i lloc de treball (ajust en el lloc de treball)  

 i la tercera relativa a la perícia (ajust de les capacitats dels treballadors) 

  

El que ens trobem és que la flexibilitat ha augmentat les desigualtats i ha donat pas 

a quelcom mes complex: les desigualtats han deixat de ser  provisionals per 

passar a  assentar-se en canvis profunds ha passat a generar un estatus diferent: 

precariat.  En aquestes condicions, les actuacions dels joves tendeixen a 

l'oportunisme. Es a dir, el contrari  a un projecte de futur.  
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Reflexions finals 

 

Per acabar vull apuntar una reflexió final.  Els nous reptes segurament obligaran a 

posar l’èmfasi no nomes en l'ocupabilitat sinó també en altres aspectes de caire 

estructurals. Mesures més globals que incideixin en diferents dimensions. De fet, 

l’INSOCAT del que tracta és precisament d’això: de posar sobre la taula els 

elements que ens han de permetre repensar en un nou marc de transició 

escola-treball o millor dit de  transició a la vida adulta.  

 

Dos dels elements que proposem tenir en compte són:  

  

 durant el segle XX el treball com a valor de canvi va ser posat en un pedestal i la 

resta de tasques eren infravalorades. L’únic amb valor era el volum de persones 

incorporades en el mercat de treball i es desvalorava el treball no 

mercantilitzat. Potser cal repensar-ho 

 Per altra banda, l'aproximació política sempre està centrada en l'oferta (les 

condicions de les persones que busquen feina) i no en la demanda (les condicions 

del lloc de treball). És a dir, en l’ocupabilitat i no en el mercat de  treball. 

Potser també caldrà fixar-hi la mirada 

 

 
Xavier Orteu, membre de la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS 

Barcelona, 4 de juny de 2014 


