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1. Presentació

L’Enquesta de joventut de Barcelona

és un estudi sobre els hàbits i valors de la

població barcelonina d’entre 15 i 29 anys.

El Sector de Serveis Personals de l’Ajunta-

ment de Barcelona és l’entitat responsable

de l’estudi, la realització del qual ha anat

a càrrec del Departament d’Estudis i Ava-

luació de la Direcció de Comunicació Cor-

porativa i Qualitat. 

Es tracta d’un estudi que es porta a ter-

me cada cinc anys (les edicions anteriors van

tenir lloc els anys 1992 i 1997), la qual cosa

permet obtenir un coneixement sobre l’evo-

lució d’aquest segment de població. Entre

el 13 de desembre de 2002 i el 24 de febrer

de 2003 es van fer 1.200 entrevistes presen-

cials sobre una mostra aleatòria de la pobla-

ció objecte d’estudi, sobre la base de quotes

de sexe, edat i districte municipal calcula-

des proporcionalment sobre el padró muni-

cipal d’habitants. Els domicilis van ser esco-

llits aleatòriament, i el nivell d’error mostral

és de ±2,9 per al conjunt de la mostra, per a

un nivell de confiança del 95,5% (2s), i P = Q.

A causa de l’extensió del qüestionari, aquest

s’ha dividit en dos blocs temàtics que s’han

subministrat cadascun a la meitat de la mos-

tra, més un bloc comú aplicat a la totalitat.

D’aquí que s’hagi treballat amb dos qües-

tionaris (A i B). En els resultats referits als

blocs temàtics l’error és del ±4,1.

1.1 Perfil sociodemogràfic 
de la joventut

D’entrada, es confirma la tendència

a la disminució de la població jove de Bar-

celona, tant en termes absoluts com rela-

tius. Entre 1991 i 2002 aquest sector s’ha

reduït en 92.991 efectius i ha passat de

suposar el 23,3% de la població barcelo-

nina a constituir-ne el 18,7%. Paral·lela-

ment s’observa un increment de la pro-

porció de persones joves de més edat

(d’entre 25 i 29 anys) en el total del jovent.

Aquest augment de l’edat mitjana s’expli-

ca tant per la disminució absoluta del

nombre d’efectius en les generacions més

joves com per l’arribada a Barcelona de

joventut de nacionalitat estrangera, que

el 2002 suposava l’11,7% de la població

jove barcelonina, concentrada sobretot

en la franja de més edat, de 25 a 29 anys,

en què representa el 14,7% (taula 1, grà-

fic 1).

El 71,3% de les persones joves entre-

vistades és originari de la ciutat de Bar-

celona, un 3,4% de la resta de Catalunya,

un 6,4% d’altres comunitats autònomes i

un 18,9% ha nascut fora d’Espanya.

D’aquests, l’1,6% va néixer en algun país

de la Unió Europea, un 0,8% en altres paï-

sos europeus i un 16,5% a la resta del món.

Entre els 25 i els 29 anys, el 26,8% de les

persones joves ha nascut fora d’Espanya

i el 23,2% fora d’Europa. D’altra banda,

des de 1997 es detecta un descens del per-

centatge de gent jove nascuda a Barcelo-

na que és pràcticament idèntic a l’incre-

ment dels nois i noies nascuts a l’estranger

(gràfics 2 i 3).

Una mica menys de la meitat de les

persones joves provenen de mare i pare
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Taula 1.
Dades absolutes de la joventut per sexe i franja d’edat. 
Barcelona, 1991, 1997 i 2001-02 

Total % Homes % Dones %

1991
De 15 a 19 anys 127.388 33,5 65.192 33,7 62.196 33,3
De 20 a 24 anys 128.709 33,8 65.757 33,9 62.952 33,7
De 25 a 29 anys 124.567 32,7 62.769 32,4 61.798 33,1
Total de persones joves 380.664 100,0 193.718 100,0 186.946 100,0
Població total 1.643.542 23,2

1996
De 15 a 19 anys 94.466 29,0 48.007 29,0 46.459 29,0
De 20 a 24 anys 118.643 36,4 60.337 36,5 58.306 36,4
De 25 a 29 anys 112.499 34,6 56.923 34,4 55.576 34,7
Total de persones joves 325.608 100,0 165.267 100,0 160.341 100,0
Població total 1.508.805 21,6

2001-02
De 15 a 19 anys 65.982 22,9 33.563 22,9 32.419 23,0
De 20 a 24 anys 94.463 32,8 48.270 32,9 46.193 32,8
De 25 a 29 anys 127.172 44,2 64.970 44,3 62.202 44,2
Total de persones joves 287.617 100,0 146.803 100,0 140.814 100,0
Població total 1.540.123 18,7

Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona, 1991, 1996 i 2002.
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nascuts a Catalunya, mentre que més o

menys una tercera part del jovent entre-

vistat té com a mínim el pare o la mare

nascuts en altres indrets d’Espanya. El

53,4% de la gent jove s’expressa habitual-

ment en castellà, i el 34,9% ho fa en català.

Un de cada deu utilitza indistintament

les dues llengües; es tracta, en general, de

fills i filles de persones que tenen el cas-

tellà com a llengua habitual però que han

adquirit destresa en l’ús del català. Si bé

l’ús habitual del català no és majoritari

entre la gent jove, sí que ho és el domini

de la llengua. La comprensió del català

és pràcticament universal, i l’escriuen el

80% (el 96,0% de les persones joves nas-

cudes a Barcelona).

Gairebé les dues terceres parts de la

població entrevistada es considera de clas-

se mitjana. Comparada amb la classe social

de la seva família d’origen, hi ha un lleuger

desplaçament des de les classes mitjanes-

altes cap a les classes mitjanes-baixes, que

es dóna sobretot entre la gent jove eman-

cipada (gràfic 4).

A la majoria de les llars on viu la gent

jove, la persona que aporta més ingressos

és un empleat/da o treballador/a. Pel que

fa a la tinença de béns de consum, és gene-

ralitzat el telèfon mòbil (nou de cada deu

persones joves disposen de telèfon mòbil

propi) i és força estès l’ordinador (present

al 76,7% de les llars), la tinença de més d’un

televisor (65,9%) i la connexió a Internet

(56,8%). La presència d’equipaments infor-

màtics i de béns de consum en general és

més alta a les llars de les persones joves

no emancipades (gràfic 5).

Gràfic 1.
Piràmide de la joventut per sexe, edat i lloc de naixement. Barcelona, 2001-02

Nota: el color més intens correspon a la població de nacionalitat estrangera en cada tram d’edat.
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Gràfic 2.
Lloc de naixement de la joventut per sexe i edat. Barcelona, 2001-02
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Gràfic 3.
Lloc de naixement de la joventut.
Barcelona, 1997 i 2001-02
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L’ús de les tecnologies de la informa-

ció és majoritari entre la gent jove: gairebé

nou de cada deu persones joves fan servir

habitualment l’ordinador, i vuit de cada

deu es connecten habitualment a Internet

i usen el correu electrònic. És un ús entre

30 i 40 punts superior al de la mitjana de

la població barcelonina.

2. Els estudis i la feina

La formació i l’accés al món del tre-

ball és un dels factors clau que defineixen

l’estatus de la joventut en el context social

en què viuen, tal com prova el fet que l’atur

i les condicions de treball (precarietat, seg-

mentació del mercat de treball, etc.) són

els problemes socials que preocupen més

les persones joves enquestades.

El 29,0% de la gent jove entrevista-

da estudia a temps complet, mentre que 

un 24,9% compatibilitza feina i estudis:

d’aquest grup, el 18,7% té els estudis com

a activitat principal (“estudio i a més tre-

ballo”) i el 6,2% els considera secundaris

(“treballo i a més estudio”). Hi hauria,

doncs, un 53,9% de persones joves que es

trobarien, qualsevol que sigui el seu grau

de dedicació, inserides en el sistema edu-

catiu. Un altre 33,3% només treballa, i res-

ta un 12,8% que ni estudia ni treballa, dels

quals la majoria es troba en atur i a la recer-

ca de feina (gràfic 6). 

Paral·lelament a les dificultats que el

món laboral presenta per a la gent jove i a

la progressiva extensió dels ensenyaments

no obligatoris, hi ha un cisma entre el món

laboral i el dels estudis que es reflecteix

en dues percepcions oposades d’aquests

àmbits: mentre que en l’àmbit de la feina

domina una visió instrumental, la joven-

tut té una concepció finalista dels estudis

i els considera sobretot una eina per for-

mar-se com a persona o per adquirir conei-

xements. Efectivament, la majoria de les

persones joves no valoren la feina com una

manera de realitzar-se com a persona, ja

sigui de manera individual o com a mem-

bres d’un col·lectiu social, sinó simplement

com una manera de guanyar diners per

Gràfic 4.
Classe social de la persona jove
entrevistada i de la seva família d’origen.
Barcelona, 2001-02
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Gràfic 5.
Tinença d’ordinador, correu electrònic, Internet i altres a la llar de la gent jove
segons la situació de convivència. Barcelona, 2001-02
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Gràfic 6.
Activitat de la joventut per edat: “Quina de les següents situacions defineix millor
el que estàs fent actualment?”. Barcelona, 2001-02
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poder viure. En conseqüència, amb aques-

ta visió utilitarista, que guanya terreny els

últims cinc anys, el sou és l’aspecte més

valorat en una feina, seguit de l’estabilitat

laboral, mentre que el tipus de feina que-

da relegat a un quart lloc. Lligada a aques-

ta visió hi ha la percepció de la majoria de

la joventut que treballa, que creu que els

estudis no li han servit per a la feina que

està fent. En canvi, aquelles persones per

a qui els estudis no suposen una finalitat

en ells mateixos, sinó un mitjà per assolir

una millora social o econòmica, són una

minoria i sumen el 35,4% (gràfics 7, 8 i 9).

2.1 La formació acadèmica

Entre els nois i noies que tenen entre

25 i 29 anys —i que, per tant, teòricament

ja han pogut completar la seva trajectòria

acadèmica—, l’11,5% disposa únicament

d’estudis primaris, el 49,1% de secunda-

ris i el 39,5% ha acabat algun tipus d’estu-

di superior. L’increment progressiu en les

qualificacions de la joventut barcelonina

és manifest si tenim en compte que fa

només cinc anys, el 1997, disposava d’estu-

dis superiors finalitzats el 28,9% de la gent

jove d’aquesta franja d’edat (gràfic 10). 

Es manté, però, una tendència a la

reproducció del nivell acadèmic en el si

de les famílies, i només un 15,8% de les

persones joves amb titulacions università-

ries són fills i filles de pares amb estudis

primaris, mentre que un 44,5% tenen com

a mínim un dels dos progenitors també

universitari (gràfic 11).

Gràfic 8.
Percepció del treball per la joventut: “Quin dels següents aspectes valores més en
una feina?” (suma de dues respostes). Barcelona, 2001-02
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Gràfic 7.
Percepció del treball per la joventut:
“Treballar és una manera de...”
Barcelona, 1997 i 2001-02
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Altres

Estudiar no és (gaire) important

Poder guanyar més diners

Tenir èxit i bon nivell social

Formar-se com a persona

Aconseguir treball millor

Poder aportar quelcom a
la societat

Obtenir títols

NS

30,9

3,7

2,4

0,3

0,5

0,3

0 10 15 20 30

Obtenir coneixements

25 35

23,4

6,3

6,8

25,4

5

%



33

Les dades confirmen el major nivell

d’instrucció de les noies barcelonines en

relació amb els nois: el 46,0% de les noies

i el 33,3% dels nois d’entre 25 i 29 anys

tenen estudis universitaris finalitzats.

Aquest nivell d’instrucció femenina supe-

rior es veu matisat, però, per una distri-

bució desigual de les especialitats per

gènere, en què destaca especialment la

subrepresentació de les dones en les espe-

cialitats tècniques i la seva concentració

en les branques vinculades als serveis i

l’atenció a les persones (taula 2).

El domini de llengües estrangeres de

la joventut barcelonina continua essent

minoritari i clarament per sota de les dades

dels països de la UE. Només quatre de cada

deu persones entrevistades tenen un bon

domini d’alguna llengua estrangera, gene-

ralment l’anglès. Es tracta, a més, d’una

dada que no progressa els darrers cinc anys

i que tampoc és més alta entre les perso-

nes joves d’edats inferiors.

2.2 El món laboral

Pel que fa a la feina, majoritàriament

la joventut treballa, bé com a personal pro-

fessional, tècnic o similar —la major part,

amb contractes temporals en el marc de

les carreres universitàries—, bé en el camp

de l’hostaleria i els serveis personals de pro-

tecció i seguretat. Tampoc en l’àmbit labo-

ral la distribució dels dos sexes no és

homogènia: les dones dominen àmplia-

ment en els serveis administratius, el

comerç, l’hostaleria i les feines de cangur,

mentre que els nois són una clara majoria

en el treball especialitzat de la construcció,

la indústria i el transport, i entre els peons

i els treballadors i treballadores no espe-

cialitzats. El camp del personal tècnic i pro-

fessional és l’únic que registra igualtat entre

ambdós sexes (gràfic 12).

El 46,1% de la joventut que treballa dis-

posa d’un contracte eventual, i el 13,4% tre-

balla sense contracte, i en la meitat dels casos

fa menys d’un any que són a la feina actual.

Gràfic 10.
Nivell d’estudis acabats de la joventut
d’entre 25 i 29 anys.
Barcelona, 1997 i 2001-02
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Gràfic 11.
Nivell d’estudis acabats de la joventut d’entre 25 i 29 anys, segons el nivell d’estudis
del progenitor amb més estudis. Barcelona, 2001-02
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Taula 2.
Distribució d’estudis universitaris entre la joventut: “Quina carrera has estudiat?”.
Total i segons el sexe. Barcelona, 2001-02

Total Homes Dones
(n=263) (n=108) (n=155)

Tecnologies 15,6 27,8 7,1
Ciències de la comunicació 12,2 13,0 11,6
Ciències de la salut 12,2 8,3 14,8
Ciències econòmiques i de l'empresa 9,5 12,0 7,7
Ciències de l'educació 8,0 3,7 11,0
Ciències jurídiques 6,1 7,4 5,2
Ciències humanes 5,7 6,5 5,2
Filologia/Traducció 5,7 2,8 7,7
Ciències experimentals i matemàtiques 5,3 1,9 7,7
Arquitectura 3,8 2,8 4,5
Ciències socials 3,8 1,9 5,2
Turisme 3,0 3,7 2,6
Ensenyaments artístics superiors 2,3 2,8 1,9
Treball social 1,5 0,0 2,6
Ciències de l'activitat física i de l'esport 1,5 1,9 1,3
Biblioteconomia i documentació 0,8 0,0 1,3
Altres estudis universitaris 3,0 3,7 2,6
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L’alt índex de temporalitat de l’ocupació

juvenil es tradueix en el fet que el 42,1% de

les persones joves entrevistades ocupades

ha tingut més d’una feina amb contracte el

darrer any, mentre que el 10% no ha tingut

cap feina amb contracte i el 35,3% ha tre-

ballat sense contracte com a mínim en una

ocasió en el mateix període. La temporali-

tat afecta més les dones i, lògicament, els

nois i noies més joves (gràfic 13).

3. Formes de convivència. Parella,
família i emancipació

El 77,2% de les persones joves entre-

vistades són solteres. Un 21,1% viuen en

parella; en aquest col·lectiu, la majoria

(13,1%) conviuen sense ser casats, men-

tre que un 5,7% són casats per l’església i

un 3,3% pel civil. Resta, finalment, un 0,8%

de persones separades i divorciades. Hi

ha més noies aparellades que nois, la qual

cosa fa pensar que les noies comencen a

viure en parella en edats més joves que els

nois (gràfic 14).

A l’hora d’optar entre els diversos

models de formalitzar la parella, les pre-

ferències es reparteixen entre el matrimo-

ni religiós, el matrimoni civil i les parelles

de fet. Les noies i la gent més jove són més

partidaris del matrimoni religiós, mentre

que els que tenen entre 25 i 29 anys s’incli-

nen més per la parella de fet (gràfic 15).

Pel que fa a la situació de convivèn-

cia, el 64,8% de les persones joves conviu

amb la seva família d’origen i, del 35,2% de

gent jove emancipada, un 21,1% viu amb

la seva parella (en un 5,3% dels casos acom-

panyats dels fills), un 2,9% viu sol/a, un

9,6% amb amics i amigues i la resta en altres

situacions. Entre els 25 i els 29 anys està

emancipada el 57,2% de la joventut, de la

qual el 41,1% viu en parella (gràfic 16).

Les dades corroboren la idea que la

gent jove barcelonina deixa de viure amb

la seva família d’origen per començar a

viure en parella: de fet, només un 13,0%

de les persones joves no viu amb els seus

pares, amb la seva parella o amb algun altre

familiar.

Gràfic 12.
Treball desenvolupat per la gent jove segons el sexe. Barcelona, 2001-02
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Nota: només s’han considerat les persones que fan algun treball (n=698).
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Gràfic 13.
Tipus de contracte laboral fet a la gent jove per sexe i edat. Barcelona, 2001-02
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A partir dels 25 anys, sis de cada qua-

tre persones joves no emancipades es mos-

tra molt o bastant preocupada per marxar

a viure pel seu compte, i bàsicament

al·leguen per no fer-ho motius econòmics.

Els resultats de l’enquesta permeten aven-

turar dues hipòtesis: d’una banda, la no-

emancipació no implica una dependència

econòmica total de la família d’origen (una

mica més de la meitat de les persones joves

que conviuen amb els pares fan algun tipus

de treball, i tres de cada deu tenen el tre-

ball com a activitat principal), i de l’altra,

la gent jove treballadora no considera que

el seu accés al mercat de treball s’hagi pro-

duït en unes condicions que els permetin

emancipar-se, ja que els joves que treba-

llen són els que al·leguen la manca de mit-

jans econòmics per marxar de casa en un

percentatge més alt (gràfics 17, 18 i 19).

Pel que fa a les expectatives del jovent

respecte a la descendència, gairebé sis de

cada deu persones entrevistades opinen 

que el nombre ideal de criatures són dues:

com a mitjana en voldrien tenir 2,2, i situen

l’edat òptima d’accés a la maternitat en 28

anys, unes dades que contrasten radical-

ment amb el 7,3% de persones entrevista-

des que tenen fills, i amb l’edat mitjana d’a-

rribada a la maternitat, que l’any 2000 era

de 31,11 anys a la província de Barcelona.

3.1 El repartiment de les tasques
domèstiques

El gènere apareix com un factor

determinant en la distribució de les tas-

ques domèstiques a les llars on viu la joven-

tut, i les dones continuen essent, en totes

les situacions de convivència, les princi-

pals responsables de dur-les a terme. Quan

la persona jove encara no s’ha emancipat,

és la mare qui fa les feines de casa en un

64,1% dels casos. La situació canvia quan

la persona jove viu en parella, ja que ales-

hores sis de cada deu persones entrevis-

tades afirmen compartir les tasques de la

llar: tot i així, entre els homes que viuen en

parella, només un 7,9% diu que ell fa prin-

cipalment les feines de la casa (el 31,6%

entre les dones), mentre que un 23,7% afir-

ma que és la seva parella qui se n’encar-

rega majoritàriament (el 7,0% entre les

Gràfic 14.
Situació de parella de la gent jove, segons el sexe i l’edat. Barcelona, 2001-02
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Gràfic 15.
Models de formalització de la parella en la gent jove segons el sexe i l’edat:
“Personalment, de quina de les següents opcions ets més partidari/ària?”.
Barcelona, 2001-02

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari A.
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Amics/gues Parella i fills (+altres)Fills, parella i pares (+altres)

Altres familiars FillsParella i pares (+altres) Pares (+altres)

Altres situacions Fills i pares (+altres)Sol/a Parella (+altres)

Gràfic 16.
Situació de convivència de la gent jove segons el sexe i l’edat. Barcelona, 2001-02
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Gràfic  18.
L’emancipació de la gent jove segons el sexe i l’edat: motius per no marxar de casa
(resposta espontània). Barcelona, 2001-02
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Gràfic 17.
L’emancipació en la gent jove segons
l’edat: “Marxar de casa és una cosa que
et preocupa molt, bastant, poc o gens?”.
Barcelona, 2001-02

Nota: només s’ha tingut en compte la gent jove no emancipada
(n=771).
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Gràfic 19.
Situació de convivència de la gent jove
segons l’activitat principal. Barcelona,
2001-02
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dones). S’observa, a més, que el reparti-

ment de tasques torna a ser més desigual

quan apareixen criatures a la llar. En totes

les situacions de convivència —inclosa la

no-emancipació—, les noies col·laboren

en les tasques domèstiques amb una fre-

qüència sensiblement més alta que els nois

(taules 3 i 4).

3.2 L’autonomia econòmica

Si atenem a l’autonomia econòmi-

ca, observem que el 28,0% de les perso-

nes enquestades viu exclusivament dels

ingressos propis, i un 32,1% complementa

aquests ingressos amb ajudes de la seva

família. La resta presenta graus més alts

de dependència econòmica, des del

14,3% que viu bàsicament dels ingressos

de la família tot i que hi aporta alguns

ingressos propis, fins al 25,5% que depèn

exclusivament d’ingressos aliens. La mei-

tat de la joventut d’entre 25 i 29 anys viu

exclusivament d’ingressos propis (gràfic

20). 

Taula 3.
Repartiment de les tasques domèstiques en la gent jove segons el sexe i la situació de convivència: “A casa teva, principalment,
qui fa les feines de casa?” (resposta espontània; multiresposta). Barcelona, 2001-02

Pares Parella Parella  i fills/es Sol/a i sols/es
[+altres] [+altres] [+altres] amb fills/es Amics/gues Altres

Total Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones
(n=600) (n=219)(n=174) (n=38) (n=57) (n=12) (n=22) (n=11) (n=11) (n=24) (n=24) (n=3) (n=5)

La mare 42,2 65,8 62,1 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jo mateix/a 19,0 5,5 17,2 7,9 31,6 16,7 81,8 90,9 100 8,3 16,7 33,3 40,0
El pare 3,7 6,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La parella 3,3 0,9 0,0 23,7 7,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La senyora de fer feines 3,3 2,7 5,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 20,0
L'àvia 1,2 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La germana/es 1,0 1,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
El germà/ans 0,8 0,9 0,6 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
Els germans i germanes 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altres 1,2 1,4 0,0 0,0 1,8 8,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Entre tots 33,2 21,9 23,0 65,8 59,6 41,7 18,2 0,0 0,0 91,7 70,8 66,7 40,0

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari A.

Taula 4.
Repartiment de les tasques domèstiques en la gent jove segons el sexe i la situació de convivència: “Durant la darrer mes, has
fet més d’un cop a la setmana la següent activitat...?”. Barcelona, anys 2001-02

Pares Parella Parella i fills/es Sol/a i sols/es
[+altres] [+altres] [+altres] amb fills/es Amics/gues Altres

Total Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones
(n=600) (n=219) (n=174) (n=38) (n=57) (n=12) (n=22) (n=11) (n=11) (n=24) (n=24) (n=3) (n=5)

Netejar, ordenar la casa 59,5 35,2 67,2 73,7 84,2 66,7 90,9 72,7 81,8 79,2 75,0 66,7 60,0
Fer el menjar 59,8 35,6 52,9 86,8 93,0 66,7 95,5 100,0 100,0 91,7 95,8 100,0 80,0
Rentar plats 69,2 41,6 72,4 92,1 98,2 75,0 100,0 100,0 100,0 95,8 100,0 100,0 80,0
Fer el llit 84,2 71,2 90,2 84,2 96,5 75,0 100,0 100,0 90,9 91,7 95,8 100,0 100,0
Rentar roba, planxar, cosir 45,2 16,4 44,3 60,5 87,7 58,3 90,9 90,9 63,6 70,8 70,8 100,0 80,0
Fer la compra 55,8 37,4 44,8 84,2 91,2 66,7 90,9 81,8 63,6 87,5 83,3 100,0 60,0
Endreçar habitació 80,8 68,5 86,2 81,6 94,7 66,7 90,9 81,8 90,9 95,8 91,7 100,0 100,0

Nota: Només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari A.
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El grau relatiu d’autonomia econò-

mica de la joventut barcelonina queda

reflectit en el fet que la situació econòmi-

ca és, després del treball, l’aspecte de la

seva vida del qual menys persones joves se

senten satisfetes.

Els ingressos propis de què disposa la

joventut són majoritàriament els derivats

del seu treball, ja sigui estable (72,2%) o

eventual (12,3%). Són molt poques les per-

sones joves que compten amb ajudes públi-

ques (beques d’estudi, prestacions d’atur

o pensions).

El 62,6% de la joventut barcelonina es

queda íntegrament els seus ingressos. Entre

les persones joves que disposen d’ingres-

sos i viuen amb els pares, només una quar-

ta part (el 26%) n’aporta una part o tot a

l’economia familiar.

A banda de les despeses bàsiques, la

joventut gasta els diners sobretot en roba

i calçat, bars i discoteques, cinema i tabac.

Les pautes de consum són molt diverses

segons el sexe i l’edat; les noies gasten més

en roba i calçat, llibres, restaurants, viat-

ges i cura de la seva imatge; en canvi, els

nois orienten més la seva despesa cap a

bars i discoteques, tabac, discos i CD,

esports, drogues “toves”, informàtica i video-

jocs. Per edat, els més joves dediquen més

diners a bars i discoteques, discos i CD, i

videojocs, mentre que a mesura que aug-

menta l’edat inverteixen més diners en res-

taurants, viatges i llibres (taula 5).

3.3 La parella i les relacions sexuals

El 53,3% de la gent jove enquestada

manté una relació estable de parella.

Gràfic 20.
Autonomia econòmica de la gent jove segons el sexe i l’edat. Barcelona, 2001-02
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Taula 5.
Autonomia econòmica de la gent jove segons el sexe i l’edat: “A part de les des-
peses bàsiques, a què dediques els diners de què disposes cada mes?” (suma de tres
respostes). Barcelona, 2001-02

Edats

De 15 a De 20 a De 25 a
Total Homes Dones 19 anys 24 anys 29 anys

(n=1.200) (n=614) (n=586) (n=274) (n=396) (n=530)

Roba, calçat 51,8 43,2 60,9 51,1 48,7 54,5
Bars, discoteques 42,6 48,9 36,0 55,5 50,3 30,2
Cinema 36,1 33,9 38,4 38,3 37,1 34,2
Tabac 32,0 34,5 29,4 30,3 30,8 33,8
Menjar a restaurants 23,3 20,4 26,3 12,0 23,2 29,1
Discos, CD 21,4 24,9 17,7 31,8 19,9 17,2
Llibres 16,2 11,4 21,2 10,9 17,2 18,1
Viatges 15,9 12,5 19,5 6,2 15,7 21,1
Esports 11,0 14,8 7,0 13,1 10,6 10,2
Informàtica 8,5 11,4 5,5 7,3 7,3 10,0
Cura del cos, imatge 7,8 3,3 12,5 6,6 7,1 8,9
Porros (xocolata, maria) 6,3 10,4 1,9 5,8 7,1 5,8
Excursions 6,1 5,2 7,0 4,4 5,6 7,4
Videojocs 5,1 9,1 0,9 10,6 4,0 3,0
Concerts 4,4 5,5 3,2 4,4 5,6 3,6
Altres drogues 1,2 1,6 0,7 1,1 1,5 0,9
Pastilles, drogues de disseny 0,3 0,7 0,0 0,4 0,0 0,6
Altres 4,2 4,2 4,1 5,8 3,5 3,8
NS-NC 0,6 0,3 0,9 0,0 0,5 0,9
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D’aquests, el 22,3% conviu amb la seva

parella i el 31,0% no hi conviu. Pel que fa

a la resta de la joventut, hi ha un 11,8% que

té alguna relació no estable, i un 34,7% afir-

ma no tenir cap relació. Les noies tendei-

xen a aparellar-se més que els nois (o, més

ben dit, tendeixen a aparellar-se abans) i

un 63,5% manté una relació estable. De la

mateixa manera, el percentatge de perso-

nes joves que té una relació estable va aug-

mentant amb l’edat, i en el grup d’entre 25

i 29 anys és del 66,3% (gràfic 21).

Vuit de cada deu persones entrevis-

tades han tingut relacions sexuals com-

pletes. La xifra no presenta diferències

importants pel que fa al sexe però sí que

està condicionada per l’edat: entre les per-

sones menors de 19 anys ha mantingut rela-

cions sexuals coitals el 46,3% de les entre-

vistades, mentre que a partir dels 25 anys

són el 94,7% (gràfic 22). 

El preservatiu és el mètode més utilit-

zat i el fan servir habitualment gairebé sis de

cada deu joves. A continuació se situa la pín-

dola anticonceptiva, amb un 26,1% (hi ha

més noies que nois que afirmen usar-la),

mentre que un de cada deu no fa servir cap

mètode; el fet que la majoria siguin nois i

noies grans que viuen en parella faria pen-

sar més aviat que es tracta d’una opció deli-

berada. El 22,6% del jovent enquestat que ha

tingut relacions sexuals ha fet servir alguna

vegada la píndola del dia després (gràfic 23).

4. El lleure

La joventut té com a mitjana 4,9 hores

lliures els dies feiners i 32,5 els caps de set-

mana (sumats dissabte i diumenge). Mirar

Gràfic 21.
Parella i relacions sexuals de la gent jove segons el sexe i l’edat: “Pel que fa a les
relacions de parella, en quina de les següents situacions et trobes actualment?” .
Barcelona, 2001-02
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Gràfic 22.
Parella i relacions sexuals de la gent jove segons l’edat exacta i el sexe: “Has tingut
relacions sexuals completes?”. Barcelona, 2001-02
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la televisió, escoltar música i trobar-se amb

familiars o amics i amigues són les activi-

tats que fan més habitualment en les hores

de lleure dels dies feiners, mentre que el

cap de setmana les activitats predilectes

són, amb diferència, trobar-se amb fami-

liars o amics i amigues i anar a bars, dis-

coteques i restaurants. Les noies llegei-

xen força més que els nois, estan més amb

la família i van més a passejar i al cinema,

mentre que els nois es dediquen més a acti-

vitats vinculades a la informàtica i l’esport.

Per edats, els més joves escolten més músi-

ca, juguen més amb l’ordinador i nave-

guen més per Internet però llegeixen menys

(taula 6).

El cinema és l’activitat cultural més

habitual —gairebé set de cada deu perso-

nes joves hi ha anat alguna vegada durant

el darrer mes—, mentre que el teatre és la

més minoritària. Dues de cada deu perso-

nes joves entrevistades no ha assistit a cap

de les activitats proposades (gràfic 24).

4.1 Sortir de nit

Sortir de nit és un hàbit en expansió

entre el jovent barceloní: tres de cada deu

surten de nit amb alguna freqüència els

dies feiners, i nou de cada deu ho fan els

caps de setmana. Els nois i les persones

joves d’entre 20 i 24 anys són els més

noctàmbuls (gràfics 25 i 26).

Anar a prendre copes a un bar, anar

a sopar i anar a ballar són les activitats més

habituals quan se surt de nit. Les noies van

més a sopar i a ballar, mentre que els nois

tenen més tendència a anar de copes. Anar

a restaurants i al cinema són activitats que

12,0

Gràfic 23.
Mètode anticonceptiu fet servir habitualment per la gent jove segons el sexe i l’edat
(resposta espontània). Barcelona, 2001-02

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari A. Només per a les persones joves que han tingut relacions
sexuals completes.
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Gràfic 24.
Lleure de la gent jove: “Durant el darrer mes, has anat a alguna de les següents
activitats...?”  (multiresposta). Barcelona, 2001-02
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Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari B (n=600).
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Taula 6.
Activitats habituals de la gent jove durant el temps lliure els dies feiners i els caps de setmana segons el sexe i l’edat 
(suma de dues respostes). Barcelona, 2001-02
(Només per als enquestats que han respost el qüestionari B) (n=600) (Suma de les dues respostes)

De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29
Total Homes Dones anys anys anys

Els dies feiners (n=600) (n=307) (n=293) (n=138) (n=196) (n=266)

Mirar la TV 41,5 40,4 42,7 43,5 38,8 42,5
Escoltar música 31,5 33,2 29,7 43,5 32,1 24,8
Trobar-se amb familiars o amics/gues 24,0 24,1 23,9 21,7 26,5 23,3
Llegir llibres 18,2 12,4 24,2 13,0 19,4 19,9
Navegar per Internet 12,2 11,7 12,6 15,9 13,3 9,4
Passejar 8,8 5,5 12,3 5,8 8,7 10,5
Practicar esport o activitat física 8,7 10,4 6,8 8,0 7,1 10,2
Jugar amb l'ordinador o la consola 6,7 11,4 1,7 12,3 5,1 4,9
Escoltar la ràdio 6,3 4,9 7,8 6,5 6,6 6,0
Llegir premsa o revistes 5,3 7,2 3,4 1,4 6,6 6,4
Xerrar amb gent de casa, jugar amb infants 5,0 3,6 6,5 2,2 3,1 7,9
Veure vídeos o DVD 4,3 5,5 3,1 2,2 5,1 4,9
Anar al cinema 4,2 3,9 4,4 2,2 3,6 5,6
Activitats a casa relacionades amb activitat professionals 4,0 3,3 4,8 1,4 4,1 5,3
Anar a bars, restaurants, discoteques 3,7 4,2 3,1 2,9 5,1 3,0
Practicar algun hobby 3,2 4,9 1,4 6,5 3,1 1,5
Anar de compres 2,5 1,6 3,4 1,4 2,0 3,4
No fer res 2,3 3,6 1,0 2,2 2,6 2,3
Assistir a partits o activitats esportives 1,8 2,6 1,0 2,2 2,6 1,1
Anar a museus, exposicions o conferències 0,8 0,7 1,0 0,0 0,5 1,5
Fer voluntariat 0,7 1,0 0,3 1,4 1,0 0,0
Assistir a manifestacions/reunions de partits o entitats associatives 0,5 0,7 0,3 1,4 0,5 0,0
Anar a concerts 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,8
Anar al teatre, l’òpera 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
Anar a l'església o lloc de culte 0,2 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0
Altres 2,2 2,9 1,4 1,4 2,0 2,6
No tinc temps lliure 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,1

Els caps de setmana

Trobar-se amb familiars o amics/gues 46,0 43,3 48,8 43,5 48,0 45,9
Anar a bars, restaurants, discoteques 36,0 37,5 34,5 42,0 44,4 26,7
Anar al cinema 19,7 14,3 25,3 21,0 17,9 20,3
Mirar la TV 13,3 11,1 15,7 11,6 11,2 15,8
Passejar 11,0 8,8 13,3 8,7 9,7 13,2
Escoltar música 8,8 9,8 7,8 9,4 5,1 11,3
Practicar esport o activitat física 8,3 14,0 2,4 10,1 9,7 6,4
Navegar per Internet 6,8 7,2 6,5 8,7 7,1 5,6
Llegir llibres 5,0 4,9 5,1 0,7 6,6 6,0
Veure vídeos o DVD 4,7 4,6 4,8 2,2 4,1 6,4
Jugar amb l'ordinador o la consola 4,3 6,2 2,4 8,0 5,1 1,9
Xerrar amb la gent de casa, jugar amb els infants o similar 4,2 3,6 4,8 2,2 1,0 7,5
Practicar algun hobby 4,0 6,5 1,4 4,3 3,6 4,1
Anar de compres 4,0 2,0 6,1 3,6 3,6 4,5
Assistir a partits o activitats esportives 3,5 4,6 2,4 7,2 2,0 2,6
No fer res 3,0 3,9 2,0 2,2 2,0 4,1
Llegir premsa o revistes 2,7 4,6 0,7 2,2 2,6 3,0
Anar a concerts 2,7 2,6 2,7 3,6 3,1 1,9
Activitats a casa relacionades amb l’activitat professional 1,8 1,6 2,0 0,7 1,5 2,6
Anar a museus, exposicions o conferències 1,5 0,3 2,7 0,7 2,0 1,5
Anar a l'església o lloc de culte 1,2 1,3 1,0 0,0 0,5 2,3
Assistir a esdeveniments populars, festes o fires de carrer 1,2 1,3 1,0 0,7 1,5 1,1
Fer voluntariat 1,2 1,3 1,0 2,2 1,5 0,4
Escoltar la ràdio 1,0 0,7 1,4 1,4 1,0 0,8
Assistir a manifestacions, reunions de partits o entitats associatives 1,0 1,0 1,0 2,2 1,5 0,0
Anar al teatre, l’òpera 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,4
Altres 2,2 3,3 1,0 0,7 2,0 3,0
No tinc temps lliure 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4

Activitats més habituals

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari B (n=600).
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es fan sovint a mesura que avança l’edat de

la gent jove; en canvi, entre la joventut

d’entre 15 i 24 anys està més estès el cos-

tum d’anar a ballar (taula 7). 

Ciutat Vella és el principal focus

d’atracció de la vida nocturna barcelonina,

seguit, a certa distància, per Gràcia, l’Esque-

rra de l’Eixample i el Poblenou. Mentre que

a Gràcia es concentren per igual nois i noies

de totes les edats, Ciutat Vella atrau prin-

cipalment la joventut universitària i de més

edat, i declaren anar-hi de nit habitualment

més noies que nois. En canvi, la població

més jove i els nois tenen més tendència a

anar a la zona de Poblenou-Marina. Quan

el districte de residència ofereix opcions de

lleure nocturn, la gent jove té tendència a

quedar-s’hi; el 68,4% de les persones joves

que viuen a Gràcia i el 64,9% de les de Ciu-

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari B (n=600).

Gràfic 25.
Vida nocturna de la gent jove segons el sexe i l’edat: “Amb quina freqüència surts
de nit els caps de setmana?”. Barcelona, 2001-02
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Gràfic 26.
Vida nocturna de la gent jove: “Amb
quina freqüència surts de nit els caps de
setmana?”. Barcelona, 1997 i 2001-02
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Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari
B (n=600).

1997 2001-02

A vegades

Gairebé mai  o mai Sovint

Taula 7.
Vida nocturna de la gent jove segons el sexe i l’edat: “Què vas fer la darrera vegada
que vas sortir de nit?” (resposta espontània; multiresposta). Barcelona, 2001-02

Edats

De 15 a De 20 a De 25 a
Total Homes Dones 19 anys 24 anys 29 anys

(n=543) (n=285) (n=258) (n=123) (n=187) (n=233)

Anar a prendre copes
a un bar 51,7 57,9 45,0 46,3 51,3 54,9

Anar a sopar 41,8 36,1 48,1 27,6 38,0 52,4
Anar a ballar 37,6 32,6 43,0 43,9 43,9 29,2
Anar al cinema 11,8 10,9 12,8 8,1 12,3 13,3
Estar pel carrer
prenent copes amb amics 8,8 9,8 7,8 16,3 9,1 4,7

Anar a algun
concert/música en directe 4,4 4,6 4,3 1,6 4,8 5,6

Anar a casa d'amics/gues 2,6 2,1 3,1 5,7 1,6 1,7
Anar al teatre 0,9 1,1 0,8 0,8 0,5 1,3
Anar a afterhours 0,2 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
Altres 0,4 0,7 0,0 0,8 0,0 0,4
NC 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari B.



43

tat Vella acostumen a sortir de nit pel seu

districte (taula 8).

4.2 Els comportaments de risc

Si analitzem els comportaments de risc,

el consum de tabac i d’alcohol són els més

estesos: fuma habitualment el 41,8% de la

joventut, mentre que dos de cada deu per-

sones joves beuen com a mínim una copa

els dies feiners i tres de cada quatre fan el

mateix el cap de setmana. El consum d’alco-

hol entre la gent jove presenta una tendèn-

cia creixent els darrers anys (gràfic 27).

Pel que fa a les drogues il·legals, el

cànnabis és la més estesa entre la gent

jove, i una de cada tres persones joves ha

fumat un porro durant el darrer mes. A

una distància considerable se situa la

cocaïna, amb un 4,8% d’usuaris i usuàries

habituals i un 18,2% que l’ha provat. Final-

ment, un 15,8% ha provat les drogues de

disseny i un 3,5% n’ha consumit el darrer

mes. El 35% dels entrevistats declara no

haver provat cap droga. El nombre de per-

sones joves que han provat els porros s’ha

incrementat en vint punts els darrers cinc

anys, mentre que el de les drogues de dis-

seny i la cocaïna s’ha duplicat. Tant el con-

sum com el contacte amb les drogues és

més alt entre els nois i entre el sector que

va dels 20 als 24 anys. A tall d’exemple,

entre la població que ha fumat porros

Gràfic 27.
Consum d’alcohol de la gent jove:
“Acostumes a beure molt (més de dues
copes al dia), poc (una o dues copes al
dia) o gens d'alcohol els caps de
setmana?”. Barcelona, 1997 i 2001-02
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Taula 8.
Vida nocturna de la gent jove segons el sexe i l’edat: “Per quines zones acostumes
a sortir habitualment?” (resposta espontània; suma de dues respostes).
Barcelona, 2001-02

Edats

De 15 a De 20 a De 25 a
Total Homes Dones 19 anys 24 anys 29 anys

(n=543) (n=285) (n=258) (n=123) (n=187) (n=233)

Ciutat Vella 38,1 32,3 44,6 27,6 34,2 46,8
Gràcia 21,2 21,4 20,9 24,4 16,6 23,2
Esquerra de l’Eixample 16,0 14,0 18,2 8,9 20,9 15,9
Poblenou/Marina 13,4 16,1 10,5 13,8 17,6 9,9
Sant Gervasi 7,0 7,7 6,2 6,5 6,4 7,7
Nou Barris 5,2 5,6 4,7 4,9 4,8 5,6
Baix Llobregat 5,2 4,2 6,2 4,9 5,3 5,2
Vallès Occidental i
Vallès Oriental 4,6 5,6 3,5 2,4 7,5 3,4

Les Corts 4,2 4,9 3,5 5,7 4,3 3,4
Pl. Espanya/ Paral·lel/
Poble Sec/ Montjuïc 4,1 3,9 4,3 2,4 7,0 2,6

Diagonal/Pedralbes 3,3 3,5 3,1 5,7 3,2 2,1
Port Olímpic 2,9 2,8 3,1 3,3 4,8 1,3
Sants 2,9 4,2 1,6 4,9 3,7 1,3
Sant Andreu/ Sagrera 2,8 3,9 1,6 4,9 2,7 1,7
Guinardó 2,6 2,8 2,3 7,3 0,0 2,1
Maremàgnum 2,4 2,8 1,9 2,4 1,6 3,0
Sagrada Família 1,8 1,1 2,7 1,6 0,5 3,0
Horta/Carmel/Montbau/
Vall d'Hebron 1,8 0,4 3,5 3,3 1,1 1,7

Altres municipis 1,7 2,1 1,2 4,9 0,5 0,9
Heron City 1,5 0,7 2,3 0,8 2,1 1,3
Maresme 1,5 1,4 1,6 0,8 1,6 1,7
La Maquinista 0,9 0,7 1,2 3,3 0,5 0,0
Altres centres
comercials i lúdics 0,4 0,4 0,4 0,8 0,0 0,4

Altres llocs de Barcelona 0,2 0,4 0,0 0,8 0,0 0,0
Cap lloc concret 2,6 2,8 2,3 3,3 2,1 2,6
Altres 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,9
NS 0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,9

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari B.
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recentment hi ha el doble de nois que de

noies (taula 9).

Es tracta, en tots els casos, d’un con-

sum associat a l’oci nocturn, de manera

que entre el jovent que surt habitualment

de nit, el nivell d’exposició i consum de dro-

gues és més alt que entre el que surt només

ocasionalment o bé no surt (taula 10).

5. Hàbits informatius

L’índex de lectura de premsa entre la

joventut barcelonina és més alt que entre

el total de població de la ciutat de 18 anys

i més, si bé els hàbits de lectura són més

irregulars. La majoria llegeix La Vanguar-

dia, El Periódico o algun diari de premsa

gratuïta; la quota de mercat de La Van-

guardia és més baixa entre la gent jove que

entre el total de la població de la ciutat, i

en canvi són grans lectors de premsa espor-

tiva i gratuïta (gràfics 28 i 29).

La lectura de premsa entre la gent jove

presenta una tendència a l’alça els darrers

cinc anys que és atribuïble a la irrupció de

la premsa gratuïta, ja que la quota de mer-

cat dels dos grans diaris generalistes ha

caigut aquests cinc anys

El perfil de la persona jove lectora

habitual de diaris estaria format per nois

d’entre 25 i 29 anys, que treballen o bé tre-

ballen i estudien, tenen estudis secun-

daris o universitaris, estan emancipats i

viuen sols o en parella, han nascut a Bar-

celona i es consideren d’esquerres o de

centre. L’índex més baix de lectura, en

canvi, es dóna entre les persones joves ori-

ginàries de l’Estat espanyol o de fora

d’Europa, entre les que tenen estudis pri-

Taula 9.
Consum de drogues de la gent jove segons el sexe i l’edat: “Em podries dir si...?”. 
Barcelona, 2001-02

Edats

De 15 a De 20 a De 25 a
Total Homes Dones 19 anys 24 anys 29 anys

(n=600) (n=307) (n=293) (n=138) (n=196) (n=266)

Conec gent que fuma porros 90,7 94,1 87,0 94,9 96,4 84,2
Alguna vegada
m'han ofert porros 83,0 87,3 78,5 82,6 85,7 81,2

He provat els porros 64,7 73,0 56,0 50,7 71,9 66,5
He fumat porros
alguna vegada el darrer mes 31,8 42,0 21,2 29,0 35,2 30,8

Conec gent que pren
pastilles o drogues de disseny 56,2 63,5 48,5 54,3 68,4 48,1

Alguna vegada m'han ofert
pastilles o drogues de disseny 40,0 46,9 32,8 34,8 45,4 38,7

He provat pastilles o
drogues de disseny 15,8 20,8 10,6 5,8 22,4 16,2

He pres pastilles o
drogues de disseny el darrer mes 3,5 4,9 2,0 1,4 4,6 3,8

Conec gent que pren àcids 34,0 39,1 28,7 27,5 40,8 32,3
Alguna vegada
m'han ofert àcids 22,5 28,3 16,4 12,3 26,0 25,2

He provat àcids 10,2 15,3 4,8 3,6 10,2 13,5
He pres àcids el darrer mes 2,3 3,6 1,0 1,4 2,6 2,6
Conec gent que pren cocaïna 47,2 54,1 39,9 36,2 54,1 47,7
Alguna vegada
m'han ofert cocaïna 33,3 41,4 24,9 21,7 37,2 36,5

He provat la cocaïna 18,2 24,8 11,3 9,4 20,9 20,7
He pres cocaïna el darrer mes 4,8 6,5 3,1 1,4 7,7 4,5

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari B.

Taula 10.
Consum de drogues de la gent jove segons si surten de nit els caps de setmana:
“Em podries dir si...?. Barcelona, 2001-02

Gairebé mai
Total Sovint A vegades o mai

(n=600) (n=333) (n=206) (n=61)

Conec gent que fuma porros 90,7 96,1 88,8 67,2
Alguna vegada m'han ofert porros 83,0 89,8 78,2 62,3
He provat els porros 64,7 76,6 55,3 31,1
He fumat porros alguna vegada el darrer mes 31,8 38,4 26,7 13,1
Conec gent que pren pastilles o drogues de disseny 56,2 67,9 43,2 36,1
Alguna vegada m'han ofert pastilles o drogues de disseny 40,0 49,2 31,1 19,7
He provat pastilles o drogues de disseny 15,8 20,4 11,2 6,6
He pres pastilles o drogues de disseny el darrer mes 3,5 4,8 1,9 1,6
Conec gent que pren àcids 34,0 41,4 26,7 18,0
Alguna vegada m'han ofert àcids 22,5 27,9 17,0 11,5
He provat àcids 10,2 11,7 9,7 3,3
He pres àcids el darrer mes 2,3 2,4 2,9 0,0
Conec gent que pren cocaïna 47,2 56,8 37,9 26,2
Alguna vegada m'han ofert cocaïna 33,3 40,5 24,3 24,6
He provat la cocaïna 18,2 21,9 14,1 11,5
He pres cocaïna el darrer mes 4,8 5,4 3,9 4,9

Nota: Només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari B.
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maris, són de dretes i se senten única-

ment espanyoles o més espanyoles que

catalanes.

Pràcticament tota la joventut entre-

vistada veu la televisió, i la gran majoria

(el 85,2%) la veu diàriament. El consum

mitjà diari de televisió que declara la gent

jove barcelonina és de 2,2 hores (134,1

minuts) els dies feiners, i de 2,8 hores

(173,6 minuts) els caps de setmana.

D’acord amb les declaracions de les per-

sones entrevistades, Tele5 és la cadena

més vista, i el 71,9% hi ha vist algun pro-

grama durant la setmana anterior a

l’entrevista. Antena 3 és la segona cade-

na amb més audiència setmanal acumu-

lada, i el 65,7% l’ha mirat els mateixos dies.

TV3 i TVE1 ocupen el tercer i quart lloc,

amb un 55,3% i un 46,1% respectivament.

En clara dissonància amb les dades de

l’audiència, TV3 és l’emissora preferida

per la gent jove, i tres de cada deu perso-

nes joves declaren preferir aquesta cade-

na, mentre que Tele5 se situa en segon

lloc amb un 23,9% de les respostes. TV1

—que, recordem-ho, era vista per un

46,1% de la gent jove entrevistada— és

preferida només per un 5,5%, per darre-

ra de K3/El 33, que és triada pel 6,5% de

la gent jove, i només una mica per davant

de la suma dels canals de les plataformes

digitals (4,9%), del Canal Plus (4,2%) o de

TV2 (3,9%) (gràfic 30).

6. Societat i valors

Les preocupacions de la joventut res-

pecte a la societat on viuen estan encapça-

lades per l’atur i les condicions de treball,

Gràfic 28.
Hàbits informatius de la gent jove: “Amb quina freqüència acostumes a llegir la
premsa?”. Barcelona, 2001-02

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari A (n=600). Comparació amb l’Enquesta d’hàbits informatius,
Ajuntament de Barcelona, 2003.
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Gràfic 29.
Hàbits informatius de la gent jove: “Quin és el diari que llegeixes amb més freqüència?”
 (resposta espontània). Barcelona, 2001-02
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premsa (n=482). Comparació amb l’Enquesta de serveis municipals, Ajuntament de Barcelona, 2003.
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seguit dels problemes associats a la immi-

gració i el racisme, la dificultat d’accés a

l’habitatge i la inseguretat ciutadana. La

conjuntura nacional i internacional mar-

quen el to de les respostes: un 10,1% es

refereix a la guerra d’Iraq i la posició del

govern espanyol davant d’aquest conflic-

te, i un 7,5% a la catàstrofe del Prestige.1

Des d’una perspectiva evolutiva, es detec-

ta una caiguda de les referències a l’atur i

les condicions laborals, i la consolidació

de dos temes emergents: la inseguretat ciu-

tadana i la dificultat d’accedir a l’habitat-

ge (taula 11). 

Maltractar la parella, contaminar un

riu, assetjar sexualment algú i conduir

havent begut més del compte són les acti-

tuds cap a les quals la joventut es mostra

més inflexible d’entre totes les proposades,

i pràcticament tothom hi està en contra.

En canvi, dues terceres parts consideren

poc o gens greus conductes associades a la

incivilitat, com ara viatjar en transport

públic sense bitllet, pintar grafits, robar

productes en un gran magatzem o fumar

en un lloc públic. D’altra banda, més de la

meitat es mostren tolerants cap a l’avor-

tament (gràfic 31).

Cal preguntar-se com es veu la gent

jove a ella mateixa: per damunt de tot, les

persones joves se senten desorientades

i, en conseqüència, són poc optimistes

amb vista al futur, i es veuen elles matei-

xes com a persones competitives, si bé

Tele 5

TV2

Antena 3

TV3

TV1

K33/El 33

Altres

Canal Plus

BTV

City TV

Gràfic 30.
Hàbits informatius de la gent jove: “En quins canals de televisió has vist algun
programa durant la darrera setmana?”. “I, concretament, quin és el teu canal de
televisió preferit?” (multiresposta; resposta espontània). Barcelona, 2001-02

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari A (n=600). Només per a les persones joves que veuen la televisió
(n=566).
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Taula 11.
Problemes socials que preocupen més
la gent jove (suma de dues respostes;
resposta espontània).
Barcelona, 1997 i 2001-02

1997 2001-02
(n=1.200) (n=1.200)

Atur, conflictes laborals 37,9 25,0
Problemes associats a
la immigració i el racisme 18,0 22,3

Dificultat d'accés a l'habitatge 2,0 14,8
Inseguretat ciutadana 4,7 14,4
Pobresa, marginació,
desigualtat 13,5 11,3

Problemes internacionals 4,3 10,1
Catàstrofe del Prestige - 7,5
Droga 9,7 7,2
Violència, vandalisme, incivisme 3,0 5,1
Problemes econòmics - 5,0
Terrorisme 6,0 4,5
Situació política 2,8 4,5
Desigualtats al món,
globalització 7,8 4,5

Medi ambient 5,9 2,6
Ensenyament 2,6
Discriminació contra
determinats col·lectius 1,3 2,3

Violència domèstica 1,8 2,2
Insolidaritat,
manca de conscienciació 0,4 1,8

Canvi de models i valors
familiars - 1,6

Valors - 1,3
Salut - 1,1
Cobdícia, consumisme - 1,0
Intolerància 2,0 0,9
Injustícia - 0,9
La sida 1,4 0,8
Ignorància - 0,6
Lleure dels joves - 0,5
El futur 0,1 0,4
Manipulació
dels mitjans de comunicació 0,1 0,4

Llibertat 1,1 0,3
Circulació i mobilitat - 0,3
Altres 10,9 2,3
Cap 1,8 4,3
NS-NC 6,6 2,3

1. El treball de camp de l’enquesta es va fer entre el 13 de desem-

bre de 2002 i el 24 de febrer de 2003, tot coincidint amb el perío-

de de mobilitzacions immediatament anterior al conflicte d’Iraq.

El 13 de novembre de 2002, per la seva banda, va tenir lloc l’en-

fonsament del petroler Prestige davant les costes gallegues.
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alhora es reconeixen crítiques, idealistes

i poc conservadores. Bona part de la

població entrevistada també ha desen-

volupat una autoimatge força crítica: la

majoria opina que la joventut és poc estu-

diosa i poc respectuosa amb el medi

ambient, i una de cada dues persones

aproximadament també veu la joventut

com a poc o gens tolerant i solidària (grà-

fic 32).

A continuació explicitem una sèrie de

tendències que s’apunten clarament en el

sistema de valors vigent entre aquest sec-

tor de a societat.

6.1 El reforçament del valor de la
família i els valors vinculats a la vida
personal

El benestar de la família és la causa per

la qual més persones joves creuen que paga-

ria la pena arriscar-se, seguida dels drets

humans. Queden en llocs secundaris, i a cer-

ta distància, les idees vinculades a la justícia

social, com ara el fet de cobrir les necessi-

tats bàsiques de tothom, i la igualtat social,

així com la protecció de la natura (gràfic 33).

Les prioritats personals de la joventut

són coherents amb la importància que ator-

guen al benestar de la família com a idea o

causa prioritària; gairebé vuit de cada deu

persones joves inclouen la família com un

dels tres aspectes més importants de la seva

vida. Els amics i amigues ocupen el segon lloc

prioritari en la seva vida, seguits, ja a molta

distància, de la parella i el treball. Aquests dos

aspectes van adquirint més importància a

mesura que avança l’edat. La religió i la polí-

tica són els aspectes que ocupen els darrers

llocs en la llista d’ítems importants en la vida

del jovent. També aquí es palesa la diferen-

ciació per gèneres, i mentre que els amics són

més importants per als nois que per a les

noies, aquestes atorguen clarament més

importància a l’amor (taula 12). 

El nivell de satisfacció respecte a aquests

aspectes vinculats a la vida personal,

d’importància creixent, és alt: és generalit-

zada la satisfacció respecte a la família, la

salut i la situació afectiva, i majoritària la que

fa referència a les relacions sexuals. El treball,

en canvi, és l’aspecte que genera menys satis-

facció, i se’n declaren contentes un 47,3% de

les persones entrevistades (taula 13).

Gràfic 31.
Els valors de la gent jove: “Consideres que les següents conductes socialment són
molt, bastant, poc o gens greus? Barcelona, 2001-02
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6.2 El descrèdit de les formes de
representació col·lectiva tradicionals

La religió i la política són, tal com

vèiem, els dos aspectes que ocupen els

darrers llocs en la llista d’ítems importants

en la vida de la joventut, i els esmenta com

a prioritat el 2,3% i l’1,8% de les persones

entrevistades, respectivament. Només un

1% d’aquesta població dedica bona part

del seu temps lliure a assistir a activitats

polítiques i associatives, un altre 1,3% for-

ma part actualment d’un partit polític i el

mateix percentatge està afiliat a un sindi-

cat. Els conceptes polítics (comunisme,

socialisme, autonomia, federalisme, inde-

pendència de Catalunya) són els que des-

perten més indiferència entre la joventut,

i només un 36,2% es manifesta molt o bas-

tant interessat per la política. El desinterès

és degut bàsicament a la pèrdua de credi-

bilitat dels polítics, a la incomprensió del

fenomen polític i a la percepció d’aquest

com a irrellevant en la vida quotidiana del

jovent (gràfics 34 i 35). 

En la mateixa línia, tan sols una de

cada deu persones joves té molta o bas-

tant confiança en els partits polítics, i gai-

rebé una de cada dues declara no identifi-

car-se amb cap partit. La indiferència cap

a la política és més acusada entre les noies

i entre la població més jove. En coherència

amb el desinterès mostrat per la política,

menys de la meitat de la joventut entre-

vistada amb dret a vot afirma exercir de

manera regular aquest dret en les diverses

eleccions celebrades, mentre que gairebé

tres de cada deu s’abstenen sistemàtica-

ment. L’abstenció entre el jovent és sensi-

Gràfic 32.
Els valors de la gent jove: “Per a tu, els joves actuals són bastant, poc o gens...”.
Barcelona, 2001-02
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Gràfic 33.
Els valors de la gent jove: “Quina causa o idea és per a tu la més important (per la
qual creus que val la pena sacrificar-se o arriscar-se)?” (suma de tres respostes).
Barcelona, 2001-02
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blement més alta que la que ells mateixos

declaren entre els seus pares (gràfic 36). 

La confiança en les institucions es res-

sent d’aquest desencís, i la família —una

vegada més— és, entre totes les institucions

proposades, l’única que mereix la confiança

d’una amplíssima majoria de persones joves

(el 94,7%). La universitat, les ONG i l’Ajun-

tament són les altres institucions en què

confien més de la meitat de les persones

entrevistades. Destaca, en l’extrem contra-

ri, la desconfiança generada per l’església

catòlica i els partits polítics (gràfic 37).

La vivència religiosa tampoc té un

paper rellevant en la vida de la gent jove.

Probablement la dissonància entre la doc-

trina de l’església i els corrents d’opinió

majoritaris en aspectes com la despenalit-

zació de l’avortament, la llibertat sexual,

l’homosexualitat o l’eutanàsia influeix en

el fet que l’església catòlica inspiri molta

o bastant confiança només al 18,2% de la

població entrevistada, mentre que un 80,0%

hi té poca o gens confiança. Tot i així, la

majoria relativa de gent jove (el 45,8%) es

considera catòlica no practicant, el 41,1%

no creient i només un 7,3% es declara catò-

lica practicant. Les noies declaren una reli-

giositat més estesa que els nois: el 9,0% de

les noies afirma ser catòlica practicant (con-

tra el 5,5% dels nois) i el 49,8% no practi-

cant (contra el 42,0% dels nois). 

Les conviccions i la pràctica religiosa de

la joventut experimenten un retrocés si les

comparem amb les dels seus pares. D’altra

banda, des de 1997 es detecta una disminu-

ció de més de catorze punts en el percentatge

de joventut creient i un augment de més de

tretze punts de no creient (gràfic 38).

Taula 12.
Els valors de la gent jove segons el sexe i l’edat: “Quin és actualment per a tu l'aspecte
més important de la teva vida?” (suma de tres respostes). Barcelona, 2001-02

Edats

De 15 a De 20 a De 25 a
Total Homes Dones 19 anys 24 anys 29 anys

(n=1.200) (n=614) (n=586) (n=274) (n=396) (n=530)

La família 79,2 76,1 82,4 81,0 81,1 76,8
Els amics 67,8 72,6 62,6 79,6 71,0 59,2
La parella 35,0 32,9 37,2 23,7 34,1 41,5
El treball 31,8 32,9 30,7 13,9 28,3 43,8
L'amor 23,6 18,6 28,8 23,4 22,7 24,3
Els estudis 19,4 17,3 21,7 34,7 19,9 11,1
Els diners 13,5 16,6 10,2 13,1 12,6 14,3
L'èxit personal 10,3 10,1 10,4 10,2 9,6 10,8
La cultura 7,8 8,0 7,7 6,2 8,1 8,5
L'oci 5,6 7,7 3,4 9,5 6,1 3,2
La religió 2,3 2,9 1,5 1,5 2,0 2,8
La política 1,8 2,6 1,0 3,3 2,3 0,8
Altres 1,4 1,6 1,2 0,0 1,5 2,1

Gràfic 34.
Els interessos de la gent jove segons el sexe i l’edat: “La política t’interessa molt,
bastant, poc o gens?”. Barcelona, 2001-02
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Taula 13.
Grau de satisfacció dels joves respecte als diversos aspectes de la vida personal
segons el sexe i l’edat (suma de tres respostes). Barcelona, 2001-02

Edats

De 15 a De 20 a De 25 a
Total Homes Dones 19 anys 24 anys 29 anys

(n=1.200) (n=614) (n=586) (n=274) (n=396) (n=530)

Família 94,6 94,1 95,1 95,6 92,9 95,3
Salut 91,4 91,9 91,0 94,9 92,2 89,1
Situació afectiva 89,8 89,1 90,4 91,2 87,6 90,6
Estudis 72,6 71,3 73,9 77,4 73,5 69,4
Relacions sexuals 72,5 69,4 75,8 51,8 73,5 82,5
Situació econòmica 55,5 57,0 53,9 68,2 52,8 50,9
Treball 47,3 49,7 44,9 35,0 48,2 53,0
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Gràfic 37.
Grau de confiança de la gent jove en les institucions. Barcelona, 2001-02
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Gràfic 36.
Els interessos de la gent jove: “En les
diferents eleccions que s'han celebrat i
en què tu tenies dret a vot, t'has
abstingut alguna vegada. Barcelona,
2001-02

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari
A. Només per a les persones joves que poden votar (n=356).
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Gràfic 38.
Els interessos de la gent jove: “Des del
punt de vista religiós, com et consideres?
I el teu pare? I la teva mare?”. Barcelona,
2001-02
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Gràfic 35.
Els interessos de la gent jove: “Quina és la raó principal per la qual no estàs interessat/da
per la política?”  (resposta espontània). Barcelona, 2001-02

Nota: només per a les persones joves que els interessa poc o gens la política (n=759).
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Aquestes dades semblen parlar d’una

clara manca de connexió entre les creen-

ces personals i la institució que les repre-

senta, i d’una religiositat privada que s’inte-

graria en un sistema de valors virat cap a

l’individualisme i cap a la desconfiança

vers les institucions i les opcions col·lecti-

ves tradicionals.

Si bé l’associacionisme no genera en

cap cas una desconfiança equiparable a

la de les institucions polítiques i religioses,

és un fenomen minoritari entre la joven-

tut, i actualment estan associades el 37,5%

de les persones entrevistades. Entre el

jovent associat, són majoria les persones

que formen part d’una associació o club

esportiu, que suposen el 63,3% de les per-

sones associades i el 23,8% del total de

jovent entrevistat. A continuació, però amb

xifres clarament inferiors, hi ha les asso-

ciacions d’ajuda i voluntariat (el 3,6% sobre

el total del jovent), les culturals (3,3%) i

les d’esplai o escoltes (2,3%) (gràfic 39).

Els nois estan més associats que les

noies, bàsicament per la seva pertinença

superior a associacions esportives, mentre

que les noies tenen una mica més de

tendència a integrar-se en associacions

humanitàries o de voluntariat. 

Les formes d’associacionisme no tra-

dicional (és a dir, aquelles formes de reu-

nió més o menys espontànies, no forma-

litzades però continuades en el temps i

originades per un interès comú) són tam-

bé minoritàries, i les practiquen el 21,7%

dels nois i noies entrevistats. També aquí

són majoria les persones que es troben per

practicar esport, seguides de les que es reu-

neixen per fer música (gràfic 40).

Gràfic 39.
Els interessos de la gent jove: “Formes part de les següents associacions...?”
(suma de tres respostes). Barcelona, 2001-02
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Gràfic 40.
Els interessos de la gent jove. “A més, formes part d'un grup de gent
que comparteix els mateixos interessos i es reuneix sovint per fer activitats en comú?”
(resposta espontània; suma de tres respostes). Barcelona, 2001-02
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Gràfic 41.
Posicionaments socials i ideològics de la joventut: “Quin és el teu grau d’acord amb
els següents conceptes...?”. Barcelona, 2001-02
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6.3 Avanç de postures progressistes

Paradoxalment, de forma paral·lela a

la pèrdua de força de les formes tradicio-

nals d’associació i representació, es dóna

en la joventut un clar avanç de postures

progressistes —que aquelles havien aban-

derat— entorn de temes com la llibertat

sexual, la inseminació artificial, el desar-

mament, l’homosexualitat, l’eutanàsia o

la despenalització de l’avortament, que

són aprovades per més del 70% de les per-

sones entrevistades, i la pena de mort o

l’energia nuclear, que són rebutjades per

entre vuit i nou de cada deu persones

entrevistades. Pel que fa a les drogues, fan

una clara distinció entre l’haixix i la

marihuana, la despenalització dels quals

és aprovada pel 60,1% de les persones

entrevistades, i la resta de drogues: en

aquest cas, un 68,0% és contrari a la seva

legalització. Els conceptes polítics (comu-

nisme, socialisme, autonomia, etc.) són,

en canvi, els que desperten més indi-

ferència (gràfic 41). 

Hi ha una sèrie d’idees motor que

generen un amplíssim consens entre la

joventut, com ara l’ajuda humanitària, el

pacifisme, els drets humans, l’antiracisme,

l’ecologisme, l’ajuda als refugiats i immi-

grats i el feminisme. També hi ha una majo-

ria de persones entrevistades —si bé no tan

àmplia com en els casos anteriors— que es

mostra partidària dels moviments de gais

i lesbianes o d’antiglobalització; en canvi,

una mica més de la meitat de la joventut

entrevistada es declara contrària als movi-

ments okupa i a les associacions veïnals

(gràfic 42).

Gràfic 42.
Posicionaments socials i ideològics de la joventut: “Sents molta, bastant, poc o cap
simpatia pel següent moviment o grup...? Barcelona, 2001-02
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L’escora cap a l’esquerra del jovent

barceloní es confirma quan se li demana

que es defineixi políticament. La majoria

relativa (37,7%) és d’esquerra, i, en con-

junt, el 50,1% s’ubica a l’esquerra de

l’espectre ideològic (extrema esquerra,

esquerra i centre esquerra), mentre que un

7,4% ho fa a la dreta i un 12,1% al centre.

La joventut es posiciona més a l’esquerra

que el conjunt de la població i que els seus

pares (gràfic 43).

També entre el jovent és més present

el sentiment catalanista: el 20,8% se sent

més català que espanyol, el 12,6% única-

ment català, i la majoria relativa (el 39,5%)

tan català com espanyol. Hi ha una nota-

ble identificació entre les posicions cata-

lanistes i les d’esquerra (gràfic 44).

Tot i que, tal i com avançàvem, la iden-

tificació amb els partits polítics és mino-

ritària, les persones que simpatitzen amb

algun partit ho fan en primer lloc amb el

PSC (15,4%), seguit d’ERC (11,3%) i IC-Verds

(6,5%). Destaca el percentatge de jovent

simpatitzant d’ERC, sensiblement més alt

que entre el conjunt de la població barce-

lonina i que augmenta 5,5 punts des de 1997.

En canvi, CiU, que apareix en segon lloc

de les preferències del conjunt dels barce-

lonins, queda relegat a un quart lloc entre

el jovent i perd 7,7 punts (gràfic 45).

6.4 La immigració

El 16,1% del jovent entrevistat consi-

dera els problemes associats a la immigra-

ció com un dels dos principals problemes

socials vigents, mentre que un 6,2% fa

referència al racisme. L’arribada creixent

Gràfic 43.
Posicionaments socials i ideològics de la
joventut: “En política es parla de dretes
i d'esquerres. De la següent escala on et
situaries...? On situaries el pare? On la
mare? Barcelona, 2001-02
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Gràfic 45.
Posicionaments socials i ideològics de la joventut: “Per quin partit tens més simpatia o
consideres més proper a les teves idees?” (resposta espontània). Barcelona, 2001-02

Nota: comparació amb l’Enquesta de valors, Ajuntament de Barcelona, 2002.
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Gràfic 44.
Posicionaments socials i ideològics de
la joventut: “I de la següent escala,
principalment et sents...? I el pare? I la
mare? Barcelona, 2001-02
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de persones immigrants i el seu posicio-

nament en el si de la societat barcelonina

és, sens dubte, un dels fenòmens que defi-

neixen les transformacions socials esde-

vingudes aquests darrers anys, i un dels fac-

tors importants per explicar el sistema de

valors vigent entre la joventut, un sector

especialment sensible en tant que és sus-

ceptible d’entrar en competència amb la

immigració nouvinguda a l’hora d’efectuar

la transició a la vida d’adulta i ubicar-se en

el mercat de treball.

Davant de la problemàtica planteja-

da per la immigració, pràcticament la mei-

tat de les persones joves entrevistades

s’inclinen per solucions de compromís i

creuen que el més adient és establir un con-

veni amb el país d’origen per tal de pactar

l’arribada de la població nouvinguda. Una

quarta part és partidària de negociar indi-

vidualment l’entrada amb cada persona

que desitgi venir, mentre que les solucions

extremes, ja sigui d’obertura o de tanca-

ment total de fronteres, tenen un suport

minoritari (gràfic 46). 

Pel que fa a la integració de la pobla-

ció nouvinguda en la societat d’acollida,

quatre de cada deu persones joves opinen

que hi ha d’haver un esforç recíproc, tant

de la immigració com de la població local.

Una de cada tres persones joves, però, creu

que només la immigració ha d’aportar

l’esforç d’integració i que ha d’adoptar la

cultura del país d’acollida. Els nois, els més

joves, els que tenen estudis primaris, són de

dretes i declaren un sentiment més espa-

nyolista, són els que presenten postures

més intolerants cap a la immigració i defen-

sen polítiques més restrictives (gràfic 47).

D’altra banda, el 6,4% de les persones

entrevistades considera que la gent jove és

molt racista i el 37,2% que ho és bastant, i

a una quarta part li molestaria una mica o

bastant tenir com a veí o veïna una perso-

na immigrada. 

Nou de cada deu persones joves opi-

nen que els països rics han de contribuir

econòmicament al desenvolupament dels

països pobres. La igualtat de drets i deures

de la ciutadania immigrant també desper-

ta unanimitat quan se’ls pregunta de mane-

ra genèrica, i una de les afirmacions tradi-

cionalment més compartida per rebutjar

l’entrada de persones immigrades —que

aquestes treuen llocs de treball— és rebut-

jada per sis de cada deu joves.

6.5 Les polítiques públiques

Facilitar l’accés de la joventut a l’habi-

tatge és la demanda majoritària que la

població entrevistada fa a l’Ajuntament,

tant de manera espontània com suggeri-

da. L’habitatge es configura com a tema

emergent els darrers anys, en perjudici de

les respostes que fan referència a l’ocu-

pació. La preocupació per l’habitatge

s’incrementa a mesura que avança l’edat

de la població entrevistada. De la matei-

xa manera, la inquietud per la feina tam-

bé s’intensifica a partir dels vint anys. Entre

la gent més jove abunda més la deman-

da de millorar les opcions de cultura i oci

i de millorar l’educació, i també hi ha més

persones entrevistades que, o bé no dema-

nen res, o bé no saben què demanar. Les

noies, que estan més afectades per la pre-

carietat laboral, fan més sovint la deman-

da de millora de les condicions de treball

i de foment de les ajudes econòmiques

(gràfics 48 i 49).
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Gràfic 46.
La gent jove i la immigració: “Quina
política et sembla més adequada amb
vista a la vinguda de la immigració?”.
Barcelona, 2001-02

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari
A. Només per a les persones entrevistades que tenen nacionalitat
espanyola, i el pare i la mare també la tenen (n=496).
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Gràfic 47.
La gent jove i la immigració: “Amb quina
de les següents situacions estàs més
d’acord...?”.  Barcelona, 2001-02
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Frase A: Les persones immigrants haurien d’adoptar la cultura
del país d’acollida.

Frase B: Les persones immigrants haurien de mantenir la seva
cultura.

Frase C: Hi ha d’haver un esforç d’integració tant de les
persones immigrants com de la gent d’aquí.

Nota: només per al grup enquestat que ha respost el qüestionari
A. Només per a les persones entrevistades que tenen nacionalitat
espanyola, i el pare i la mare també la tenen (n=496).
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Gràfic 49.
La gent jove i les polítiques públiques: “De les següents actuacions adreçades als
joves, digue'm la que consideres prioritària i que l'Ajuntament hauria de portar a
terme de forma més immediata” (suma de tres respostes). Barcelona, 2001-02
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Gràfic 48.
La gent jove i les polítiques públiques: “Què demanaries a l’Ajuntament que fes
per als joves com tu?” (resposta espontània). Barcelona, 2001-02
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