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Els joves de Barcelona ara s’emancipen
més que fa cinc anys, malgrat tot
La població de 20 a 29 anys ha de pagar gairebé 900 euros de mitjana mensual
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Els joves de Barcelona marxen
de casa dels pares. Malgrat la
precarietat laboral, la irrupció de
la pandèmia i que trobar un pis és
molt difícil, l’emancipació de les
persones que viuen en aquesta
ciutat d’entre 20 i 29 anys es va
incrementar l’any passat fins a
vint punts en relació amb la registrada cinc anys enrere. En
aquests moments, tres quartes
parts dels joves d’entre 25 i 36
anys de Barcelona viu més o
menys pel seu compte. A més,
mésdelameitat vaferestudissuperiors. Barcelona contínua sent
una ciutat de referència per a estudiants del món sencer.
Aquestessónalgunesdelesda-

des més vistoses recollides en
l’Enquesta de la Joventut de Barcelona 2020, orquestrada per
l’Ajuntament i presentada
aquest dimecres per Joan Ramon Riera, regidor de Joventut
del govern de l’alcaldessa Ada
Colau. “La joventut està patint
molt amb la pandèmia –va dir el
regidor–,ienalgunscasosaquesta situació està afectant les seves
trajectòries educatives o professionals. Però la recuperació de
l’ocupació a Barcelona és cada
vegada més visible. Aquesta enquestaenspermetconèixerlarealitat dels joves i ens dona la base
per dissenyar el pròxim Pla
d’Adolescència i Joventut 20222030”.
Parlem d’una població d’unes
495.000 persones, de tots els que
tenen entre 15 i 34 anys i que ja fa

que viven en aquesta ciutat sis
mesos, com a mínim, empadronats o no. Un 58% no va néixer
aquí, i, d’aquests, un 33,2% va
anar viure a Barcelona per mo-

La majoria dels
enquestats consideren
que l’Ajuntament ha
de prioritzar l’accés
a l’habitatge
tius laborals. Un 27,3%, en canvi,
va venir principalment a estudiar, i un 21,8% es va traslladar per
qüestions familiars. De tots ells,
un 64,4% té la nacionalitat espanyola, mentre que un 7,5% procedeix de països de la Unió Euro-

pea i un 28,1% de fora d’Europa.
El regidor de Joventut també
va destacar que els ingressos de
la majoria de joves de Barcelona
noestanal’alturadelcostdelavida de la ciutat. “Mereixen molt
més del que reben –va subratllar–, si més no, en termes econòmics, sobretot si en tenim en
compte l’atreviment i la productivitat”. Potser això expliqui que
un 85,7% dels joves d’entre 20 i
34 anys no tingui fills. I és que la
mitjana dels ingressos mensuals
de la població barcelonina d’entre 15 i 34 anys és de 888 euros,
unadadaquefamésmalsiesdesglossa per gènere. Els homes
guanyen 924 euros, mentre que
les dones, només 853.
I a sobre la despesa mitjana
mensual dels joves que viuen de
lloguer o paguen una hipoteca és

de 893,8 euros. Un 31% dels enquestats entén que la principal
prioritat de l’Ajuntament hauria
de ser facilitar l’accés a l’habitatge. Perquè un 83,4% viu de lloguer, en un pis sencer o en una
habitació, mentre que només un
8,2% ho fa en un habitatge de la
seva propietat. Aquesta bretxa
s’està engrandint. Segons l’enquesta del 2015, llavors un 75,4%
vivia de lloguer i fins i tot un
20,5% ho feia en un pis propi. De
manera que un 32,5% rep ajuts
econòmics d’altres persones,
principalment dels pares i de la
parella.
“Això desmenteix que els fills
visquin amb els pares fins als 40
anys, malgrat les dificultats que
comporta assolir la plena emanContinua a la pàgina següent
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Els problemes econòmics
enterboleixen la realització personal
Ve de la pàgina anterior

cipació”, va subratllar el regidor
Riera.Totiquelamajoriadiuque
se sent molt satisfet amb la seva
vida –la puntua amb un 7,7–,
també diu que els problemes
econòmicssónelquemésmaldecaps els dona. Un 67% dels joves
que treballa ho fa amb un contracte indefinit, i un 27% amb un
de temporal. La taxa d’atur entre
els joves de 16 a 34 anys a Catalunya és d’un 19, 2%. El que aquesta
enquesta no reflecteix és quants
joves són expulsats de Barcelona,comelsafectalagentrificació.
En l’àmbit dels valors destaca
que un 81,5% creu que vivim en
una societat masclista, i un 90%
que el matrimoni entre persones

El suport a
la independència
de Catalunya cau
més de cinc punts
en cinc anys
del mateix sexe és un dret. Però
l’enquesta també revela que un
45% de les dones enquestades es
va sentir ridiculitzada o humiliada alguna vegada per la parella,
un 41% controlada a través de les
xarxes socials o el telèfon mòbil,
un 33% havia rebut insults i amenaces i un 16,7% fins i tot havia
patit alguna agressió física.
També cal assenyalar que va
baixar el suport a la independència de Catalunya entre els joves.
Segons l’enquesta del 2015, llavors li donava suport un 38,3%, i,
en la darrera, més de cinc punts
menys, 32,9. Un 34,4% es declara
partidari que Catalunya continuï
sentunacomunitatautònoma.El
2015 aquest percentatge era d’un
27,6%.c

1.407 entrevistes presencials entre joves de 15 i 34 anys (Del 10 a 12 de març i del 18 de juny al 27 de juliol del 2020)

ENQUESTA A LA JOVENTUT DE BARCELONA 2020

El 42% dels joves han viscut sempre
a Barcelona

Joves emancipats
2015

Nacionalitat dels joves

Sempre
42,0%

Espanyola 64,4%

Part de l’increment es deu al fet que
a l’enquesta del 2020 s’inclouen els joves
no empadronats

De 15 a 19 anys
1,6%
4,4%

15 anys o més
4,9%
De 10 a 15 anys
6,3%
De 5 a 10 anys
10,2%
De 2 a 5 anys
17,1%

Gairebé 1 de cada 4
joves viuen
compartint pis amb
persones que no
són familiars
Formes de convivència

De 18 a
24 anys

De 20 a 24 anys
17,5%

4,4%
%

De 25 a 29 anys

13,7%

54,3%
78,5%
Fora d la E 2 ,1

Pare o mare

De 30 a 34 anys
83,9%
86,4%

Altres països de l UE 7,5%

2015

Segons país d’origen

Segons franges d’edat

(o parrella del pare o la mare)

Parella

2020

Lloguer

De 30 a 34
21,5%

75,4%
83,4%

Estranger
20,2%

5,1%
%

Propietat
20,5%
8,2%

De 25 a 29
13,3%

Cedit
3,5%
6,0%

Espanya
9,1%

De 20 a 24
5,0%

Freqüència amb què realitzen les següents activitats
Almenys una vegada per setmana
Almenys una vegada al mes Mai

Activitats artístiques
i culturals

16,6%

Jugar a videojocs

15,6% 11,3% 9,4

Veure la televisió

37,9%

Fer esport o exercici

29,2%

Llegir llibres
(exclosos els d’estudi)

20,1%

15,3%

17,5%

12,5%

1,,0%
%

55,7%

18,3% 12,1% 5, %

22,4%

17,8%

9,7%
Amics o companys
(amb o sense
parella)

Més del 90% diu que està
d’acord a reconèixer
el matrimoni entre persones
del mateix sexe com un dret

15,9%

D’acord o molt d’acord 92,4%

8,1%

22,0%

Altres familiars

38,0%

7, %

30,7%

30,7%

Parella i ﬁlls

Altres
0,6%
2,4%

Més de 4 dies a la setmana
De 2 a 4 dies a la setmana

15,0%

64,5%

Tipus d’habitatge
dels joves

El 14,3% de 20 a 34 anys d’edat tenen ﬁlls

FONT: Ajuntament de Barcelona

De 25 a
34 anys
Sol/a

41,1%

De 6 mesos a 2 anys
19,5%

Mitjana de
20 a 34 anys
14,3%

2020

26,2%

15,9% 9,2% 14,9%

El 81,5% considera que vivim
en una societat masclista

13,7%

D’acord o molt d’acord 81,5%

25,9%

7,6%

Altres no familiars

1,,0%
%

1,,3%
%
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