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1. INTRODUCCIÓ

L’any 2005 la UGT de Catalunya va publicar un primer estudi sobre el
col·lectiu que anomenàvem “Els altres joves”. Amb aquesta expressió vàrem
definir el col·lectiu de joves d’entre 16 i 24 anys que havien abandonat el
seu itinerari formatiu i no realitzaven cap tipus de treball reconegut.

La recerca realitzada, seleccionant i creuant dades de fonts estadístiques
publicades per diferents institucions oficials, ens va confirmar la gravetat que
estava adquirint la situació en què es trobava aquest col·lectiu, format en
aquell moment per 65.900 joves, uns joves que no havien assolit una
mínima qualificació professional i que no s’havien inserit al mercat de
treball.

En aquell moment, des de la UGT de Catalunya I l’Avalot - Joves de la UGT
de Catalunya, disposant de la constatació que aportaven les dades
estadístiques, vàrem alertar públicament de la situació de debilitat en què
es trobava un nombrós grup de joves catalans, un fet que comportava clares
pèrdues d’oportunitats per aquest grup de població.

Tres anys més tard, l’any 2008, vàrem publicar una versió actualitzada
d’aquell estudi per a poder veure si s’havia produït una disminució o un
increment. El resultat va ser molt inquietant, ja que de 65.900 joves que ni
estudiaven ni treballaven, es va passar a 98.700 joves. L’any 2009 la xifra
va arribar als 154.000 joves.

És a

dir, en només quatre anys anys el

col·lectiu dels joves de 16 a 24 anys que ni estudien ni treballen s’havia
incrementat en un 133%. Des de la UGT vàrem alertar que era urgent que
les administracions públiques intervinguessin per a evitar que es
mantingués aquella situació.
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Els inicis de la crisi no van comportar un canvi de tendència, com s’hagués
pogut intuir per la expulsió de molts joves del mercat laboral amb dèficits
formatius. Es a dir, la situació d’aquests joves amb baixa formació, expulsats
del mercat laboral i amb clares necessitats formatives feia que la hipòtesis
d’un retorn al sistema formatiu fos generalitzada. Per desgràcia vam
comprovar que la manca de polítiques actives d’ocupació quantitativament i
qualitativa que donessin la oportunitat de formar-se a aquests joves
escombrats d’un mercat laboral i un teixit productiu de baix valor afegit. I la
manca de polítiques públiques que incentivessin el seu retorn a la formació
reglada van comportar el continu augment d’aquets col·lectiu.

Un any després hem volgut analitzar si finalment es comença a donar un
canvi de tendència en aquesta situació, com semblen indicar les dades.
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2. DIAGNOSI DEL COLLECTIU DE JOVES DE 16 A 24
ANYS
Els i les joves són un dels col·lectius que estant patint amb un major grau
d’incidència els efectes devastadors d’aquesta crisi. L’any 2010 i el principi
del 2011 ha estat un període temporal on s’ha solidificat i normalitzat la
precarització i la inestabilitat del mercat de treball que afecta a tota la
població en general, però, d’una forma molt més intensa, l’atur i la
precarietat s’ha incrementat en la població menor de 25 anys, una
realitat que semblava impossible anar en augment:
•

La taxa d’atur dels joves al primer trimestre del 2011 (43,6%) supera
en més de 24 punts percentuals la taxa d’atur general (19%).

•

Mentre la taxa d’ocupació total ha arribat al 63,4%, la dels menors de
25, només és del 29,4%.

•

A Catalunya, durant el mes de juny de 2011, del total de persones
desocupades, un 86,6% tenen un nivell d’estudis com a màxim fins la
Educació Secundària. Aquest percentatge en les persones de 16
a 24 anys arriba al 94,6%.

•

El 91,4% dels contractes realitzats a menors de 25 anys durant els
primers sis mesos del 2011 són temporals.

De la població activa entre 16 i 24 anys, 189.500 són persones joves
ocupades i 146.300 són joves desocupats. Respecte a l’any passat, les
persones joves ocupades han tingut un decrement d’un 16,4%, mentre que
els joves desocupats han crescut un 9,4%. Del total de joves sense treball,
91.200 són homes (62,3%) i 55.100 són dones (37,7%).
Mentre que la taxa de temporalitat total de l’any 2010 es trobava situada
en un 18% i el primer trimestre de l’any 2011 en un 18,91%, la taxa de
temporalitat entre els joves és gairebé tres vegades superior, situant-se
en un 48,84% de mitjana anual per l’any 2010 i arribant a un 54,62% el
primer trimestre de l’any 2011.
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En aquest sentit, observem que les persones joves són el col·lectiu amb una
taxa de temporalitat més elevada dins del mercat de treball, arribant a uns
percentatges insostenibles i inacceptables, per un mercat de treball que està
patint les conseqüències de una reforma que no genera ocupació de qualitat,
ni obre via al canvi de model productiu, ni troba solucions a la precarietat
laboral del nostre jovent.
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3. DIAGNOSI DEL COLLECTIU “ELS ALTRES JOVES”
Com ja s’ha mencionat al principi, el col·lectiu “els altres joves” està format
per aquells joves d’entre 16 i 24 anys que han abandonat el seu itinerari
formatiu i no realitzen cap tipus de treball reconegut. És a dir, és la suma dels
joves de 16 a 24 anys desocupats e inactius que no estudien: són joves que
no estan ocupant un lloc de treball i no tenen una preparació acadèmica
ni tampoc una qualificació professional.

En aquest sentit, com es pot veure al següent quadre, durant l’any 2010 un
total de 149.200 joves de 16 a 24 anys no seguien cap tipus d’itinerari
formatiu i no realitzaven cap tipus de treball reconegut. Aquesta xifra
representa un 22,8% del total de la població dels joves d’aquesta franja
d’edat (l’any 2007 aquest percentatge només representava un 14,3%).
Situació de la població de 16 a 24 anys segons si estudien o no (2010)
OCUPATS
207,6

Estudien

69,5

No estudien

138,1

Estudien

38,7

No estudien

96,6

POBLACIÓ ACTIVA
342,9
DESOCUPATS
135,3
POBLACIÓ
INACTIVA
309,3
TOTAL POBLACIÓ
16 A 24 ANYS
652,2

Estudien

256,7

No estudien

52,6

Estudien

364,9

No estudien

287,3

Dades en milers de persones
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa

7

UGT de Catalunya

8

Si analitzem els dos subgrups que formen els altres joves, constatem que:
•

El grup de joves inactius que no estudia s’ha mantingut més o menys
estable (entre 50.000 i 60.000 persones).

•

El

grup

de

persones

joves

desocupades

que

no

estudien,

pràcticament, s’ha triplicat (100.000).
Si a l’any 2004 hi havia 38.700 persones desocupades que no s’estaven
formant, l’any 2010 aquesta xifra arriba gairebé als 100.000 joves.
Comparant

aquestes

dades

Evolució "ELS ALTRES JOVES"

amb les anteriors, veiem que
l’evolució que s’ha produït
154.000

en aquest col·lectiu és molt

149.200

preocupant, amb un petit
canvi de tendència a partir
del 2010.
117.600

Des de l’any 2004, fa sis anys,
“els

altres

joves”

s’han

98.700

incrementat un 126,4%.
Respecte

al

últim

informe,
65.900

realitzat amb dades de 2009,
aquest

col·lectiu

ha

2004

2007

2008

2009

2010

decrescut un 3%.
Observem amb aquesta evolució que l’efecte crida que va exercir el mercat
del treball i el nostre model productiu entre molts joves que van abandonar la
seva formació per incorporar-se de forma precària en el mercat laboral
sembla que s’ha esmorteït per la crisi econòmica. Aquest efecte crida
s’havia sustentat en la disponibilitat de llocs de treball de poca
qualificació i amb la percepció de ser poc rendible la inversió
formativa per part de molts joves.
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Una dada que ens preocupa molt, és el fet que el decreixement d’aquest
col·lectiu en una situació com l’actual ha sigut únicament d’un 3%,
mentre que els anteriors anys el seu creixement va estar sempre per
sobre del 20%, això ens porta a plantejar-nos si hi ha un estancament del
fenomen més que un decreixement.
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4. OPORTUNITATS DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ
DELS JOVES

Des de la UGT de Catalunya considerem que el govern no està fent els
esforços ni la inversió necessaris per tal de millorar la qualificació d’aquests
joves, i que les oportunitats de formació que se’ls ofereix només beneficien a
una minoria.
 Polítiques actives d’ocupació dirigides específicament a millorar la
qualificació professional dels joves

L’any 2010 les polítiques actives d’ocupació adreçades exclusivament a
joves i que combinaven formació i pràctica laboral van ser les següents:

PAO
Programes de qualificació professional
inicial (SOC i Ensenyament)
Noves cases per a nous oficis (SOC)
Suma’t (SOC)
TOTAL JOVES BENEFICIARIS

JOVES BENEFICIARIS
7.047
2.466
3.475
12.988

Dades: SOC

Aquestes xifres indiquen que, l’any 2010, només un 8,7% del total de joves
catalans que ni estudien ni treballen haurien tingut la possibilitat de
participar en aquests programes específics per a joves.

Altres programes específics per a joves:
El Programa d’orientació i suport a la inserció de col·lectius amb major
vulnerabilitat, joves amb especials dificultats de inserció amb baix nivell
formatiu i risc d’exclusió social, l’any 2010 va beneficiar únicament a 1.112
joves.

La resta de les polítiques actives no són específiques de joves i poden
accedir igual que la resta de la població.
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L’any 2011, no es preveu un increment de places als Programes de
Qualificació Inicial (PQPI) que es mantindrà en unes 7.000 places per al curs
2011-2012, que s’iniciarà al setembre-octubre.

No tenim coneixement que hi hagi noves convocatòries dels programes
Noves Cases per a nous oficis i SUMA’T, ja que al llarg d’aquest any 2011
s’està desenvolupant la convocatòria de l’any anterior.

Pel que fa a la formació per l’ocupació, el que coneixem per “formació
ocupacional” que desenvolupen entitats sense ànim de lucre i entitats locals,
fins a finals de setembre o inicis d’octubre no s’iniciaran els cursos adreçats
prioritàriament per a persones en situació de desocupació.
•

Oferta d’ensenyaments professionals

Hores d’ara, només es disposa de la previsió de dades del conjunt de
places postobligatòries en centres sufragats amb fons públics, que, pel
curs 2011-2012, ha fet públiques el departament d’Ensenyament.
ENSENYAMENTS

PRIMER CURS

TOTAL

Batxillerat

42.291

81.039

Cicle Formatiu Grau Mitjà

32.974

57.685

Cicle Formatiu Grau Superior

26.416

49.777

PQPI

3.255

3.255

Tècnics Esportius Grau Mig

1.590

2.490

Tècnics Esportius Grau Superior

420

420

Cicle Formatiu Artístic G. Mitjà

840

1.230

2.658

5.346

TOTAL 2011-2012

110.444

201.242

TOTAL 2010-2011

108.609

188.885

Cicle Formatiu Artístic G. Superior
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D’aquestes dades, és de destacar el baix increment de les places de primer
curs que es posen a disposició dels alumnes que volen iniciar ensenyaments
postobligatoris: hi ha un augment de 1.835 places de primer curs, que
representa un increment del 1,69 %.
Des de la UGT de Catalunya considerem que l’oferta de places és
insuficient per atendre els joves que acaben de finalitzar els estudis
obligatoris i els joves que, després de deixar els seus estudis en el període
de la bombolla immobiliària, en la situació actual de crisi han optat per iniciar
estudis porfessionalitzadors.
Aquesta situació és especialment sensible en el cas del col·lectiu dels altres
joves, que no van obtenir el graduat en ESO o van decidir no continuar
estudis postobligatoris. Molts d’aquests joves, que tenen una gran
necessitat de formar-se, no tenen una opció real de poder completar els
estudis inacabats o d’iniciar els estudis reglats que no van fer en el seu
moment.
Aquesta situació s’agreuja pel fet que fins ara no es disposa d’una
informació pública que permeti conèixer en quin grau es podran
compensar els desajustos detectats en l’oferta inicial de places, tenint en
compte les dades reals de la preinscripció que s’ha fet.
Des de la UGT de Catalunya, hem manifestat reiteradament la necessitat de
que l’administració educativa faci públiques les dades, pels diferents
ensenyaments i especialitats i pels serveis territorials, de les sol·licituds
que s’han formalitzat en el procés de preinscripció, les places que s’ofertaven
inicialment i les places que s’han cobert finalment en la matriculació.
Sense aquesta informació, que en principi sembla que utilitzant medis
informàtics no hauria de ser molt difícil disposar després dels períodes de
preinscripció i matriculació, considerem que no es pot tenir un coneixement
suficient del grau d’adequació de l’oferta inicial i, sobretot, de l’oferta
final de la qual els joves catalans han pogut gaudir.
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L’Avalot, joves de la UGT de Catalunya, està tenint coneixement, en major
proporció que en anys anteriors, de molts casos de joves que no han
obtingut una plaça d’ensenyaments professionals en centres públics.
Aquesta situació és més preocupant en el cas dels joves que, estant a l’atur
i no tenint una formació o una qualificació acreditada, preocupats i
conscienciats pel seu futur laboral han dedicat molt temps i esforç a preparar
les proves d’accés als Cicles Formatius i havent aprovat les mateixes no han
obtingut una plaça en el procés de preinscripció.
Aquests joves, sense una prestació d’atur i molts d’ells formant part d’unitats
familiars en què tots els membres es troben en situació d’atur, encara que
obtinguessin una beca a l’estudi no poden permetre’s el luxe de pagar les
elevades quotes que es cobren en les centres de FP de titularitat
privada.
Una vegada més ha quedat patent que hi ha una diferència notable entre
el discurs públic dels responsables polítics catalans, situant a la població
jove en el centre de les polítiques socials, i la realitat del dia a dia en què
molts

joves

que

han

decidit

iniciar

o

completar

una

formació

professionalitzadora no tenen l’opció de poder fer-ho.
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5. VALORACIÓ I PROPOSTES
Amb totes aquestes dades i consideracions, presentem les valoracions
següents:
•

A Catalunya, l'any 2010 hi havia un total de 652.200 joves d'entre 16 i
24 anys, que representen el 8,9% del total de la població del país.

•

287.300 joves d'entre 16 i 24 anys no realitzen cap tipus d'itinerari
formatiu, la qual cosa representa un 44% dels joves catalans.

•

Durant l’any 2010, 207.600 joves es troben ocupats, mentre que
135.300 es troben en situació de desocupació, la qual cosa
representa un 39,46% dels joves. Des de l’any 2007, els joves
desocupats s’han incrementat en un 154,8%.

•

Del total de joves desocupats, 96.600 no realitzen cap tipus de
formació, el que representa un increment d’un 149,6% respecte a l’any
2008.

•

Hi ha 309.300 joves de 16 a 24 anys que es troben en situació
d'inactivitat, dels quals 52.600 no segueixen cap tipus de formació.

•

Per tant, sumant els joves desocupats que no segueixen cap itinerari
formatiu (96.600), i els inactius que no estan en cap procés formatiu
(52.600) trobem 149.200 joves arreu de Catalunya que no treballen ni
segueixen cap tipus d'itinerari formatiu. Aquests joves representen un
22,8% de la població d'entre 16 i 24 anys de Catalunya (l’any 2007
aquest percentatge només representava un 14,3%).
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PROPOSTES DE LA UGT DE CATALUNYA:
•

Els joves han estat i són el col·lectiu més afectat per la crisi, en quant a
expulsió del mercat de treball i situació de precarietat laboral, amb una
taxa d’atur l’any 2010 del 39,5% i una temporalitat del 48,84%. Només
aquestes dades justifiquen una actuació immediata i contundent del
govern per fer front aquesta situació que sembla no tenir sostre.

•

És inajornable dissenyar i implementar els dispositius que permetin
identificar persones joves, “els altres joves”, que estan en una situació
de baixa formació i qualificació així com dissenyar polítiques actives
d’ocupació específiques per aquests joves, donant la màxima cobertura
possible.

•

S’ha de disposar d’uns dispositius d’informació i orientació professional,
eficients i coordinats, que facilitin que els joves, i la ciutadania en
general, puguin conèixer quins itineraris d’educació i de formació
professional tenen al seu abast. En aquest sentit, és necessari reforçar
els serveis públics d’ocupació, amb més personal i una major
coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques
actives d’ocupació.

•

És fonamental millorar la intermediació pública en el mercat de treball,
tant en quantitat i qualitat, i no donar via lliure a les ETT o agències de
col·locació.

•

Les administracions que a Catalunya tenen competència en matèria
d’educació i de formació han de coordinar-se per a iniciar les actuacions
que evitin que es repeteixin les situacions que hem presentat.
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És necessari millorar els processos d’orientació personal i professional
en el sistema educatiu, iniciant-los amb edats més joves per tal de
detectar indicis d’abandonament escolar prematur.

•

Dissenyar i desenvolupar itineraris personalitzats d’inserció laboral
destinats específicament a joves.

•

Dissenyar estratègies per retenir en el sistema educatiu els joves entre
16 i 19 anys el màxim de temps possible, amb l’objectiu de que
assoleixin la titulació de l’ESO.

•

Fomentar el desenvolupament Programes de Qualificació Inicial dirigits
a joves que han abandonat els estudis reglats, amb un triple objectiu:
assolir la titulació en ESO, motivar-los per la reincorporació al sistema
educatiu i dotar-los d’un certificat de professionalitat de nivell 1.

•

Ampliar i redistribuir territorialment l’oferta de places de Programes de
Qualificació Professional Inicial per tal de facilitar l’accés dels joves.

•

Fomentar el desenvolupament el programes mixtos de formació i treball
que combinin processos formatius amb aprenentatge d’un ofici.

•

Agilitzar

l’acreditació

de

competències

professionals

adquirides

mitjançant l’experiència laboral en aquells joves que malgrat presenten
una baixa qualificació professional ja han tingut experiències laborals.
•

La retirada de la reforma laboral, davant la seva ineficàcia i ineficiència,
ja que només ha provocat l’augment de la precarització de la situació
laboral de les persones treballadores joves.

•

En definitiva, dissenyar i planificar polítiques d’ocupació específiques
per als joves, per tal de reduir el número de joves que ni treballen ni
estudien.
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