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1. Anàlisi de les trajectòries de vida dels i les joves del 
Vallès Occidental i la Garrotxa 

 

 

A continuació es presenten de forma gràfica les trajectòries de vida dels joves del 
Vallès Occidental i la Garrotxa. La finalitat, lluny de duplicar informació ja presentada 
anteriorment en els relats, és la d’analitzar-les totes en el seu conjunt i presentar-les 
d’una forma gràfica que en faciliti la visualització i comprensió. 

D’aquesta manera podrem analitzar-les de forma transversal per buscar-hi 
correlacions i regularitats. Primerament analitzarem de forma separada les trajectòries 
de les dues comarques, per després fer una anàlisi conjunta a fi i efecte de buscar 
regularitats i divergències en els dos territoris. 

Cal tenir present que la diversitat de perfils no permetrà trobar regularitats en tots els 
casos, però sí que podrem trobar-ne per aquells perfils que presentin una situació 
similar.  

Les representacions gràfiques de les trajectòries de vida que es presenten pretenen 
sintetitzar aquells elements més rellevants de cada una d’elles. De totes maneres, les 
trajectòries estan recollides i redactades en aquest mateix informe, per tant, si es fan 
necessaris majors aclariments, ens remetem a les trajectòries redactades i les seves 
anàlisis. 

Les trajectòries es presenten de forma lineal i cronològica. A les infografies s’hi 
recullen els següents elements: 

 
Trajectòria de vida

 

: tots els esdeveniments vitals significatius per la 
recerca. 

 
Ruptures:

 

 trencaments de la trajectòria esperada. Episodis vitals que 
determinen la trajectòria posterior en termes d’exclusió. 

 Recursos per la inserció: recursos i serveis formals específics 
d’inserció laboral que mobilitzen i reben les persones per assolir la 
inserció. 
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1.1 Els casos del Vallès Occidental 

Per analitzar les trajectòries de les persones entrevistades en aquesta comarca les 
classificarem en tres grups: els membres de cooperatives, les persones en risc i joves 
formats. D’aquesta manera podrem observar les trajectòries agrupades i permetrà 
analitzar els casos concrets dels diversos perfils.  

 

1.1.1 Membres de cooperatives 

 

En aquest grup hi ha les trajectòries del Miquel (35), el Paco (42) i en Xavi (29). Les 
condicions personals al moment d’entrada a les cooperatives són força similars en els 
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tres casos. En Miquel i en Xavi són persones amb formació universitària i experiència 
laboral i en Paco acumula una experiència laboral molt llarga i especialitzada.  

Podem afirmar, doncs, que les condicions d’ocupabilitat dels tres cooperativistes són 
altes. Aquesta constatació reforça les afirmacions de que l’emprenedoria no és una 
opció a l’abast de tothom. Certament, a les cooperatives analitzades no hi treballen 
només persones universitàries i amb una alta qualificació laboral, però, per norma 
general, aquestes són persones que s’incorporen a posteriori i no formen part dels 
grups promotors. 

En aquest sentit també és il·lustratiu el cas de la cooperativa Jardinet, tractada en 
aquesta recerca. En aquesta cooperativa hi treballen nombroses persones que han 
protagonitzat trajectòries vitals d’exclusió i que actualment disposen d’un lloc de treball 
estable que els ha permès estabilitzar la seva situació vital. Ara bé, el grup impulsor de 
la cooperativa foren persones vinculades als serveis socials i la inserció, és a dir, 
persones amb una trajectòria laboral i qualificació professional elevades.  

No és desencertat, doncs, afirmar que les persones que prenen iniciatives 
emprenedores d’aquest tipus tenen certes garanties, ja siguin en forma de formació 
acadèmica o de trajectòria laboral. En el cas de Jarindet, no podem afirmar que les 
persones en risc que hi treballen siguin emprenedors, més aviat hi entren en un procés 
similar al de l’assalariat, però amb unes condicions i drets diferents. L’emprenedoria 
social, doncs, la duen a terme persones formades i qualificades que aporten valor i 
oportunitats a les persones en risc. 

Pel que fa als motius d’entrada a la cooperativa

Els casos del Paco i el Miquel per plantejar-se entrar a una cooperativa van venir com 
a resposta a una situació d’atur. Ara bé, en el cas del Paco la decisió d’emprendre 
amb la forma cooperativa respon a un fet instrumental i no ideològic, com sí que fa en 
Miquel. La possibilitat de capitalitzar el 100% de l’atur va fer decidir als futurs socis de 
Mec2010 adoptar aquesta forma jurídica.  

, trobem dos motius diferents però que 
es poden trobar junts, com de fet passa. Bàsicament les dues motivacions són una 
ideològica i l’altra com a resposta a l’atur.  

En Xavi va prendre aquesta decisió amb una motivació purament ideològica i pel 
convenciment de voler desenvolupar una carrera laboral amb unes altres condicions. 
Aquesta és una motivació que trobem també en els casos dels joves formats que 
estan a l’atur. Els dos joves entrevistats es plantegen l’empenedoria cooperativa en 
tant que és una formula coherent amb la seva manera d’entendre el treball i les 
relacions laborals. Relaten un cert esgotament del model no democràtic i jeràrquic del 
model laboral d’assalarització. 
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Finalment, pel que fa a les condicions laborals tots tres relaten aspectes ambivalents

En Paco i en Xavi, a més, relaten un augment de la jornada laboral, amb hores extra 
no pagades. La seva justificació és que el negoci ha de rutllar, però els dos afirmen 
que és una situació transitòria. Al ser els treballadors propietaris de l’empresa, aquests 
estan disposats a fer més sacrificis, ja que se senten molt més responsables de la 
marxa d’aquesta i saben que en el futur participaran també del repartiment dels 
beneficis i que estan participant de les decisions que es prenen de forma col·lectiva.   

. 
Per un costat els tres relaten una baixada de salari respecte les seves ocupacions 
anteriors. Aquest és un dels elements de resistència que tenen els cooperatives front 
les empreses mercantils. Malgrat aquesta eina de la que disposen els cooperativistes, 
la seva aspiració és a guanyar un salari digne que compensi les hores de treball.  

Tots tres relaten que ara tenen més atribucions relacionades amb la gestió de 
l’empresa, però que formar part de la cooperativa, participar de la presa de decisions i 
no tenir relacions jeràrquiques són elements que es valoren molt positivament. 

Cal destacar, per acabar, que la major part del suport rebut per la constitució

 

 de les 
cooperatives ha vingut per part del sector cooperatiu mateix. El cas de Mec2010 és 
particular perquè va ser una aposta política de l’Ajuntament de Sabadell, però el suport 
en la gestió per la constitució va venir per part del sector de les cooperatives. L’únic 
suport rebut per part de l’administració és l’accés als crèdits ICO, però en termes de 
suport en la gestió de la constitució es relata un buit important en la formació dels 
tècnics dels serveis d’ocupació.  
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1.1.2 Joves en risc 

 

A continuació es presenten els casos de la Yube (35), l’Abel (19) i en Carlos (29). Les 
tres són persones que han estat contactades per la recerca a través d’entitats del 
tercer sector de les que en són usuaris. El primer que cal constatar és que el nombre 
de ruptures a la seva trajectòria vital és molt superior que en els casos anteriors.  

Les tres persones que es presenten a continuació presenten regularitats en les seves 
trajectòries, tot i ser casos molt diversos. Allò rellevant d’aquesta anàlisi és observar la 
importància dels vincles relacionals i com les entitats poden fer el seu paper.  

Malgrat l’actual situació de crisi ha fet que els perfils de risc s’hagin eixamplat i cada 
cop i hagi capes més amples de la societat que estan en risc, els antics factors que 
indiquen situacions de vulnerabilitat són encara útils per a l’anàlisi de les trajectòries 
d’exclusió. En els nostres casos, cap dels tres acredita estudis superiors a ESO. El 
nivell d’estudis és encara una variable significativa a l’hora d’analitzar les trajectòries 
laborals de les persones, tot i que la gran incidència de l’atur afecta a tots els nivells 
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educatius. No és pas una coincidència que les persones amb aquest perfil que han 
participat a la recerca no acreditin estudis bàsics.  

Relacionat amb la formació cal destacar que tant el Carlos com l’Abel han realitzat 
cursos de formació ocupacional, en el cas de l’Abel fins a 6. Ni un ni l’altre han pogut 
trobar una feina relacionada amb els cursos ocupacionals que han realitzat. Com ja 
hem dit, la valoració és que són cursos poc capacitadors per la inserció al mercat 
laboral.  

En els casos de l’Abel i la Yube, el fet d’haver protagonitzat un procés de migració 
internacional

Les mancances que relaten en diferents àmbits de la vida, tant la Yube com l’Abel, en 
els primers temps de la seva arribada, mostra la fragilitat de les persones immigrades, 
sobretot, de les que no disposen de plena ciutadania.  

 i la conseqüent pèrdua de drets que això comporta, els ha causat 
perjudicis en algun moment de la seva trajectòria. Concretament en l’àmbit laboral a la 
Yube la va portar a treballar en l’economia submergida, ja que no hi havia altra 
alternativa. En el cas de l’Abel li va impedir incorporar-se al mercat laboral quan en va 
tenir l’oportunitat.  

Cal destacar que totes tres persones en risc relaten problemàtiques d’habitatge

El Carlos també va ser protagonista d’un procés de migració, tot i que aquesta fos 
interna i sense conseqüències administratives, sí que en va tenir a 

. Tot i 
ser aquesta una de les necessitats bàsiques i un dret fonamental, tal i com es veu dia 
a dia a les notícies, l’habitatge és un dels àmbits més afectat per les situacions de 
mancança social per l’elevat cost que suposa en relació als ingressos. En aquest sentit 
podem veure com en el cas del Carlos, aquest és un àmbit que va patint una 
degradació paulatina a mesura que les dificultats es fan més grans, fins al punt actual, 
que no sap com pagar el lloguer de l’habitació on està. Si no rep suport, el següent pas 
serà la pèrdua d’un espai propi. 

nivell relacional

Allò interessant és observar quins recursos es mobilitzen per fer front a aquesta 
mancança relacional. Els casos que es presenten aquí són il·lustratius de com actuen 
les entitats i què succeeix quan aquestes no aconsegueixen donar un nivell de 
cobertura adient. El cas més paradigmàtic és el de l’Abel, un jove marroquí que va 
arribar aquí quan era menor de 16 anys, només disposava del suport del seu germà i 
es va passar quasi un any vivint en una casa okupa. En aquest sentit, al disposar 
d’una xarxa molt petita i fràgil (només composada per un membre, una persona 

, 
com en els altres dos casos. Tots tres es caracteritzen per patir una mancança 
relacional: el Carlos va patir ruptures relacionals des de ben petit amb l’abandó del 
pare i la posterior mort de la mare. L’Abel només disposava d’un germà quan va 
arribar aquí i la Yube tenia la seva família. Tal i com passa amb el cas dels estudis, 
tampoc és una coincidència que aquestes persones tinguin mancances relacionals.  
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immigrada amb una inserció laboral precària), el punt d’estrès relacional

La Yube, tot i protagonitzar una trajectòria diversa, també ha rebut el suport de les 
entitats a nivell de recursos i serveis. No només ha aconseguit una llar i suport en el 
pagament de les mensualitats, sinó que ha rebut informació sobre ocupabilitat i 
actualment treballa en una empresa d’inserció. Al no disposar de cap familiar aquí, han 
hagut de ser les entitats les que facin aquesta funció.  

 es va donar 
ben aviat. Quan el germà va tenir problemes laborals, l’Abel va decidir entrar en un 
centre tutelat, és a dir, un espai de socialització i que actua a mode de xarxa familiar 
de suport. Això li ha permès veure les seves necessitats bàsiques cobertes i poder 
dedicar-se a realitzar cursos de formació ocupacional. Malgrat la seva és una xarxa 
amb data de caducitat (a partir dels 20 anys, aquests joves ja no reben suport), li ha 
estat de molta utilitat, fins al punt de que actualment ha trobat una feina a través de la 
xarxa de les entitats.  

En la majoria de les persones que no són usuàries de serveis socials ni dels recursos 
de les entitats, les funcions de suport i prestació de serveis les realitzen les xarxes, 
sempre que aquestes puguin. Són aquestes les que ens brinden serveis d’habitabilitat, 
ens informen sobre oportunitats laborals i, en casos, ens aconsegueixen feines. En cas 
de necessitat també ens poden facilitar recursos econòmics, un sostre o serveis. Ara 
bé, quan aquestes no hi són, cal activar un seguit de recursos que puguin brindar 
aquests serveis necessaris, com han estat els casos de la Yube i l’Abel. Les entitats, al 
tractar casos de persones en risc d’exclusió fan un servei major que el de moltes 
xarxes, fent real el perill de que les persones ateses esdevinguin dependents de les 
prestacions o adquireixin una actitud de demanda constant i poca proactivitat.  

A l’altre costat oposat hi ha el cas del Carlos. Ell, tot i ser un jove autòcton, va patir 
importants ruptures relacionals en el si de la família, quedant la seva xarxa reduïda a  
la seva germana. Posteriorment va canviar de ciutat de residència per poder viure amb 
la seva germana, ja que no podia fer front al pagament d’una habitació per ell mateix. 
Aquest canvi de ciutat va acabar de minvar la seva xarxa relacional, ja que els seus 
amics estan a la seva ciutat d’origen i actualment li costa, fins i tot, fer front al 
pagament d’un bitllet de tren per anar-los a veure. 

El seu també és un cas d’estrès relacional. Fins ara , les xarxes han estat sostenint i 
pal·liant els efectes de la crisi, però el suport relacional també arriba a un límit. Aquest 
està directament relacionat amb la mida de la xarxa de les persones i el seu capital 
social. Les persones vulnerables ja disposen, d’entrada, d’un menor capital social, si 
s’hi afegeix unes xarxes de mida reduïda amb pocs nodes, el moment d’estrès es fa 
més proper. En el seu cas concret, el punt de d’estrès es dóna quan la seva germana i 
el seu cunyat tenen un fill i, de seguida, es queden els dos sense feina. Els recursos i 
serveis limitats que poden transferir a en Carlos, ara s’han de prioritzar a la llar. El 
Carlos també rep suport d’un cosí, però aquest també es queda a l’atur i, per tant, li 
pot brindar un suport reduït.  
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En el cas del Carlos, però, ni les administracions i entitats no supleixen aquest buit

Una de les explicacions per les que en Carlos no rep suport és que és un jove de 29 
anys amb una trajectòria laboral i sense persones dependents. Ara bé, la realitat 
mostra que la seva és una situació que requereix de suport. Per tant, es reafirma la 
necessitat d’una atenció personalitzada i integral.  

. El 
Carlos rep suport d’una entitat però aquest es mostra clarament insuficient. Al contrari 
que la Yube, el Carlos no rep suport per al pagament del lloguer de l’habitació on està; 
rep suport de menjar un cop al mes, però aquest és clarament insuficient; tampoc està 
participant en cap procés per entrar a una empresa d’inserció laboral. Les 
administracions tampoc li donen suport. Està en procés de rebre una RMI, però 
aquesta no arribarà fins al cap d’un any. La seva és una situació força precària que, 
portada a l’extrem, podria desencadenar, fins i tot, un cas d’indigència.  

Ja per acabar, destacar que els dos casos que han rebut suport de les entitats i les 
administracions no han estat capaços d’inserir-se al mercat laboral per ells mateixos. 
És cert que el fet de ser persones estrangeres en dificulta la inserció, però tot i això 
només han trobat una oportunitat laboral reglada a través de les empreses de 
l’economia social

 

. Queda clar, doncs, el paper d’aquestes empreses que ocupen 
persones que no tenen oportunitats en el mercat laboral ordinari: tant la Yube com 
l’Abel han passat de ser persones que consumeixen de forma neta recursos públics a 
ser treballadors que aporten, amb el seu treball i impostos, recursos a la societat.  

1.1.3 Joves formats i... en risc? 
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Els casos del Jaume (32) i la Laia (29) són dos casos paradigmàtics dels joves formats 
que es veuen forçats a marxar del país

Ells dos són el 

. Ens els seus casos, però, encara provaran 
una aventura emprenedora com a últim recurs.  

perfil de jove que emprèn actualment. Ja hem dit que l’emprenedoria 
està reservada per certs col·lectius, doncs aquests col·lectius estan, en part, 
representats pel Jaume i la Laia. Per ells l’emprenedoria sí que és un últim recurs

Ara bé, molts d’aquests joves, que emprenen com a últim recurs abans de marxar, 
reben només suport en la fase inicial de la seva aventura. Ja sigui en forma de suport 
burocràtic, en eines de gestió empresarial, en forma de capitalització de l’atur o crèdits 
per iniciar negocis, aquestes són ajudes destinades al moment de l’emprenedoria. Un 
cop l’empresa ja està constituïda, el suport baixa molt. Al nostre parer caldrien formes 
de suport a l’emprenedoria indirectes i sostingudes en el temps, tals com actuacions 
sobre el mercat per garantir que aquestes aventures d’emprenedoria es puguin auto 
sostenir en el temps per si soles.  

. Al 
fet d’emprendre hi ha un component de voluntat de canvi de model laboral, en part, per 
males experiències amb el model assalariat (tots dos pensen emprendre de forma 
cooperativa); però el factor que motiva fer el pas és l’atur i la impossibilitat de trobar 
una altra feina. Per tant, hi ha molts emprenedors que no disposen de “l’esperit” 
emprenedor que se li suposa a tota persona que comença una aventura empresarial. 
La seva és una aposta reactiva i no proactiva. 

La impossibilitat de la Laia i en Jaume per trobar una feina també posa de relleu la 
baixa qualificació del mercat laboral

Cal posar de relleu que 

, que és incapaç d’absorbir les demandes laborals 
de joves amb altes qualificacions professionals. Aquests joves estan, efectivament, 
trobant feines en altres països amb uns mercats laborals de major valor afegit.  

cap dels dos utilitza els serveis públics d’intermediació ni 
tampoc els de les entitats. Això es deu a dos motius. Per un costat són persones que 
disposen d’un major capital social

 

, per tant, les seves xarxes de contactes poden 
facilitar recursos i informació per l’ocupabilitat en les feines a les que ells poden 
aspirar. Al mateix temps, els recursos públics no disposen d’ofertes laborals 
qualificades, ni aquestes circulen per les borses laborals massives d’Internet. Per 
aquest tipus de joves, doncs, els recursos que els poden brindar les administracions o 
entitats són limitats en termes d’inserció al mercat laboral, de fet, només n’aprofiten la 
prestació d’atur i els serveis que els podran facilitar un cop tirin endavant la seva 
aventura emprenedora.  
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1.2 Els casos de la Garrotxa 

Pels casos de la Garrotxa, les classificacions de les trajectòries de vida no seguirà el 
mateix esquema que en els casos del Vallès. La diversitat del territori i les diferències 
en l’accés als casos de joves han composat una mostra diferent.  

En el cas de la Garrotxa hi ha una representació significativa de joves que participen 
en el projecte del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Aquest és un programa per 
joves que no acrediten l’ESO i combina elements d’intermediació i assistència. Per 
altra banda, a la Garrotxa, al ser una comarca amb major pes del sector agrari, hem 
pogut observar casos de joves autònoms ocupats en el sector primari. En aquest sentit 
podrem observar la realitat dels joves que emprenen per si sols.  

Així, en el cas de la Garrotxa hi haurà dos grups: els joves en risc i els joves 
emprenedors1

 

. 

1.2.1 Joves en risc 

 

  

                                            
1 Com es veurà, molts d’aquests joves han agafat les regnes dels negocis familiars o s’hi 
ocupen amb vistes a gestionar-los en el futur 
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El nombre de ruptures que han patit aquests joves en les seves trajectòries és força 
significatiu. Dels quatre casos, tres van començar amb un procés de migració

L’estreta relació dels resultats acadèmics amb el nivell econòmic i el trencament que 
suposa l’immigració poden explicar per què les trajectòries que inicien amb una 
migració comporten 

, ja sigui 
interna o internacional. En termes relacionals aquesta és una situació de vulnerabilitat, 
ja que malgrat els nens no han tingut gaire temps de construir xarxa en els seus 
països d’origen, les seves llars es queden sense el suport relacional. Aquestes xarxes 
es poden tornar a teixir i, com hem anat dient, en els entorns rurals és més fàcil, però 
cal tornar a començar. És precisament en el moment de l’arribada, quan les xarxes 
són més dèbils, que és necessitaria. A més, els motius de les migracions són 
econòmics, per tant les llars no partien d’una situació favorable, tal i com queda 
reflectit en els casos del Roque i la Patrícia.  

fracàs escolar

Excepte la Patrícia, tots els joves relaten curtes entrades al mercat laboral. De la resta, 
el Roque només ha entrat al mercat laboral a través d’un Pla Ocupacional. Les seves 
estades al mercat laboral, ja sigui a través dels propis recursos o a través del suport de 
l’administració, no els ha servit per trobar altres feines. L’experiència adquirida no és 
un actiu que puguin fer valer al mercat laboral. La 

, excepte el cas de la Patrícia que pot acreditar 
l’ESO després de passar per la Unitat d’Escolarització Compartida.  

gran selectivitat del mercat laboral 
ha propiciat que aquells segments de població que queden fora del segment d’edat 
d’entre 30-35 i 45 anys tinguin majors dificultats d’inserció. A més, el mercat també és 
més selectiu per motius de qualificació laboral, per tant, el perfil d’aquests joves és pot 
classificar com de “difícil ocupabilitat”.  
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Queda clar, doncs, que les receptes tradicionals per aquests joves no funcionen. Les 
polítiques actives de capacitació i formació han perdut efectivitat quan en la selecció 
de treballadors hi entren moltes més variables que no pas la capacitació professional o 
hàbits de treball. Actualment, molts d’aquests joves no tenen ni l’oportunitat de 
demostrar la seva valia

És per això que en el moment de l’entrevista cap dels joves estava treballant pels seus 
propis mèrits. La Patrícia, l’única que pot acreditar l’ESO, no està treballant perquè no 
compleix el requisit de no acreditar educació secundària per entrar en el programa del 
CAS de la Garrotxa. Els altres tres casos, que no acrediten ESO, 

 laboral.  

estan treballant de 
forma puntual a través del CAS

Cal, però, tenir present que en el cas de la Garrotxa i els entorns rurals en general, el 
mercat laboral no és un espai de compra-venda de força de treball anònima. Al contrari 
que en entorns urbans més impersonals, en mercats de treball més petits com el de la 
Garrotxa, entren altres variables a l’hora de contractar persones. La coneixença 
personal o les referències de tercers tenen un pes relatiu més important que no pas en 
els entorns urbans.  

. Aquesta ha estat, per ells, l’única via possible d’accés 
a una ocupació. Ara bé, caldria observar l’evolució d’aquests programes en el temps. 
Aquests joves usuaris del programa del CAS s’ocupen en diferents ocupacions de 
forma puntual, per tant, tampoc estan generant una carrera professional que puguin fer 
valer al mercat laboral. 

Projectes com el del CAS permeten a aquestes persones joves demostrar les seves 
habilitats i qualitats laborals que, d’altra manera, no podrien fer-ho. Ara bé, la major 
possibilitat d’inserció és en les mateixes empreses on ara estan treballant a través del 
programa, ja que al mercat laboral, el fet de participar en aquests programes té una 
component estigmatitzadora

L’Estela, el Roque i l’Ibrahim, els tres joves que participen en el programa del CAS, 
valoren de forma molt positiva la seva experiència. Apunten que han adquirit hàbits de 
treball i han trobat en els altres treballadors uns 

 important.  

referents

El cas de la Patrícia simbolitza la situació de molts joves. En un escenari de recursos 
escassos que cal prioritzar i de 

 necessaris. També els ha 
permès observar altres espais laborals. Treballar al teatre a fet que l’Estela hagi tingui 
clar que vol treballar en aquest sector, fet que l’empeny a dedicar-s’hi amb moltes més 
ganes. Al Roque li ha servit per animar-se a reprendre els estudis. I l’Ibrahim ha 
millorat els seus hàbits de vida arrel de la participació al programa i ha trobat uns 
referents positius que li mancaven.  

lògica assistencial de les polítiques públiques, es 
prioritzen aquells casos més desafavorits. En el cas del CAS de la Garrotxa, els 
esforços es centren en les persones que no acrediten ESO. Aquesta necessària 
priorització sobre entén que les persones que acrediten ESO tenen una situació millor 
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a l’hora de vendre la seva força de treball al mercat laboral. El cas de la Patrícia i les 
estadístiques de l’atur ens indiquen que això no és així. 

La situació de seva la llar i de la pròpia Patrícia li impedeixen plantejar-se fer un curs 
de formació que impliqui el pagament d’una matrícula. Tot i que els costos poden ser 
baixos, per l’economia de la seva llar –que rep ajudes per adquirir aliments- representa 
un dispendi important.  

En la seva situació tampoc troba cap ocupació. Actualment, acreditar l’ESO no és un 
actiu en el mercat laboral. La seva situació, com la d’altres joves que no acrediten més 
enllà de secundària, posa en evidència l’efectivitat de les polítiques tradicionals. 
Seguint la vella lògica, en un entorn de reducció dels recursos l’opció lògica és 
focalitzar encara més les actuacions en aquells col·lectius més desafavorits, deixant 
sense empara sectors més amplis de la societat, Al seu torn, però, els sectors en risc 
són cada cop més amples com a conseqüència de la crisi econòmica. Per tant, cada 
cop hi ha més persones que requeririen suport però que no el reben

Cal doncs, repensar les polítiques per fer-les més efectives i universals. No es tracta 
d’una lògica incrementalista per continuar fent les mateixes polítiques, sinó 

 perquè els criteris 
són cada cop més restrictius.  

repensar 
aquestes per poder-les fer més efectives 

 

amb els mateixos recursos.  

1.2.2 Joves emprenedors 
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Al contrari que l’anterior grup de casos, aquests tots tenen estudis més enllà d’ESO

Els casos dels joves que treballen en l’explotació familiar i n’agafen les regnes són un 
exemple de la relació entre el nivell educatiu i la utilitat que es percep de realitzar una 
inversió en educació. La teoria sobre resistència escolar i fracàs posa en estreta 
relació la percepció d’obtenir un benefici posterior a través de la formació i el nivell 
educatiu assolit.  

. A 
excepció del cas del Claudi, la resta de casos han acabat treballant en el negoci 
familiar. D’aquest grup que estan treballant en el negoci de la família, en Genís va 
començar la seva vida laboral fora de l’explotació familiar i ha tornat a aquesta al veure 
que no podia accedir a ocupacions en el mercat laboral.  

La certesa d’aquests joves de que podrien rendibilitzar les seves inversions en 
formació en el si dels negocis familiars els va empènyer a realitzar estudis superiors. 
En aquests casos, malgrat disposar dels coneixements per conduir l’explotació que 
han adquirit de l’experiència a la llar, han preferit realitzar estudis relacionats per tal de 
buscar millorar i optimitzar els negocis.  
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En la història laboral recent de l’estat espanyol, aquesta tendència s’ha trencat. Durant 
la bombolla immobiliària, el mercat laboral incentivava als joves a abandonar els 
estudis per incorporar-se ràpidament al mercat. Actualment, aquests són els joves que 
no acrediten uns estudis mínims, que ara no troben cap feina i tornen a estudiar. 
Queda clar, doncs, que els estudis són un element important de resiliència.  

La relació entre estudis i treball en els nostres casos és clara. Totes les persones que 
tenen estudis més enllà d’ESO, estan treballant.

Com en el cas els membres de les cooperatives del Vallès, els joves emprenedors de 
la Garrotxa menys en Carles, relaten com el fet de treballar ens els negocis familiars, 
en els quals alguns han emprés activitats diversificades, els ha suposat un 

 Aquesta és una afirmació que cal 
agafar amb reserves, ja que en el cas de la Garrotxa, treballen en negocis familiars, 
menys el Claudi. També val a dir que en Pere no treballa de forma regulada, però 
s’ocupa en el negoci familiar i podria fer emergir la seva situació si finalment no troba 
una ocupació més adient a les seves demandes i necessitats.  

baixada 
salarial

El cas del Claudi potser és el més dramàtic. Ell és un nouvingut a la comarca. Malgrat 
haver treballat en el sector de l’agricultura ecològica al Vallès Oriental, la seva 
explotació a la Garrotxa no és sostenible econòmicament. Relata la importància de 
disposar de xarxa al territori per entrar en les dinàmiques comercials. L’estat econòmic 
del seu negoci no és gens bo i relata que no podrà fer front al pagament de l’IVA.  

, ja sigui via reducció d’honoraris o via augment de la jornada laboral. Relaten la 
necessitat d’ampliar el negoci per poder fer front a la contractació de personal, però no 
poden fer front a aquestes ampliacions pels resultats de les explotacions. Al seu torn, 
però, en Just afirma no dur a terme una campanya comercial major per no haver 
d’ampliar la producció. 

Observant els recursos mobilitzats, es pot veure com cap de les persones 
entrevistades en aquest grup han fet servir recursos per la inserció laboral

Els recursos mobilitzats pels joves emprenedors són els recursos típics de suport a la 
creació d’empreses. Concretament, en Just va demanar un crèdit ICO per l’ampliació 
del negoci i en Genís i en Claudi les ajudes per la Incorporació Agrària, destinades a 
joves agricultors que comencen la seva activitat. Aquestes són ajudes, doncs, 
destinades al suport en la creació i arrencada dels negocis, però actualment es troben 
amb el problema del manteniment. Les 

. Només en 
Just va realitzar un curs de formació ocupacional en comerç, però no li va servir per 
inserir-se al mercat de treball.  

ajudes a la viabilitat de les empreses també 
serien un bon recurs. No cal establir dinàmiques de subvenció a la producció, que ja 
s’ha demostrat que tenen un impacte dubtós, sinó polítiques positives de promoció del 
consum intern, suport logístic o clàusules socials. Aquestes són actuacions que 
afecten al mercat i que requereixen una inversió reduïda.  
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1.3 Primera aproximació a les preguntes de recerca 

Aquesta anàlisi de les trajectòries de vida de les persones joves del Vallès Occidental i 
la Garrotxa ens permet començar a respondre les preguntes que guien aquesta 
recerca.  

Les conclusions que es trauran aquí estan basades en els resultats extrets dels casos 
específics que han estat analitzats. Malgrat fer referència a casos concrets de dos 
territoris particulars, els casos són suficientment representatius com per poder extreure 
conclusions generals. Ara bé, cal tenir present que el territori català és molt divers, així 
com les trajectòries d’exclusió i els recursos que es poden mobilitzar per la inserció 
laboral, i hi poden haver situacions que escapin a les dinàmiques que aquí s’han 
observat. 

Estructures productives determinades amb pesos de sectors específics en el territori o 
la presència d’indústries o serveis concrets, així com el capital social i habilitats 
personals de les i els joves poden fer variar les generalitats que aquí es presenten.  

 

1.3.1 Quines ocupacions per a quins joves? 

La segmentació significativa que es pot fer de la mostra en funció del tipus d’ocupació 
que presenten els casos és en funció del nivell d’estudis

Malgrat l’impacte generalitzat de l’atur juvenil que cada cop és menys selectiu, encara 
es poden observar realitats laborals diverses que tenen el seu eix en el nivell 
d’educació assolit. En tots dos territoris, s’observa una distinció clara en les realitats 
laborals dels joves que han assolit educació més enllà d’ESO (això vol dir amb una 
titulació superior a la d’ESO, no només el graduat de secundària) i els que no. Val a 
dir, però, que el fet de disposar 

. Aquesta segmentació guiarà 
tot el fil argumental d’aquest apartat.  

d’experiència laboral

 

 també és un element important, 
lligat amb l’edat.  
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Gràfic 1. Atur per nivell d’estudis. Percentatge sobre el total d’aturats. Gener 2005-desembre 
2012 

Font: elaboració pròpia a patir de dades del Departament de Treball  

 

La gràfica presentada mostra com es comporta l’atur en funció del nivell d’estudis en el 
conjunt de Catalunya. En la sèrie de dades superior (blau) hi entren aquelles persones 
que tenen titulació fins ESO. Com s’observa, la tendència és lleugerament a 
l’equiparació tot i que encara hi ha una gran distància entre els col·lectius. Queda 
clara, doncs, la relació entre els nivells d’atur i la formació.  

Dels nostres casos, els joves que no acrediten estudis més enllà de l’ESO no han 
aconseguit la inserció al mercat laboral pel seu propi compte. Molts d’ells relaten 
incorporacions al mercat anteriors que, en funció de l’edat, han estat més o menys 
llargues, però en l’actualitat, el mercat laboral no els absorbeix.  

Aquestes persones joves no disposen de la qualificació necessària per entrar al mercat 
laboral per ells mateixos. Malgrat el mercat laboral espanyol és un mercat de baixa 
qualificació, aquest tipus d’ocupacions són les que precisament s’han destruït en major 
nombre. Totes les ocupacions on aquests joves trobaven el seu lloc de treball eren 
directament vinculades amb el món de la construcció, per tant, les seves són unes 
habilitats no demandades al mercat laboral. Per altra banda, si el mercat demanda 
aquest tipus d’habilitat ho fa a persones més grans, ja que les persones joves pateixen 
una certa discriminació laboral. La crisis del sector ha generat que els preus dels 
serveis vagin a la baixa per una qüestió de competència, d’aquesta manera, es poden 
aconseguir serveis de persones amb molta experiència a uns costos menors.  
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Les persones entrevistades que pertanyen a aquest grup de baixa formació i que estan 
treballant, ho fan gràcies al suport de les entitats o les administracions. De forma 
lògica amb la formació i el tipus d’ocupacions en les que les entitats o administracions 
poden intercedir, aquestes són ocupacions de baixa qualificació professional. A 
excepció de la Yube que treballa en una empesa finalista amb un contracte indefinit, la 
resta de persones que han entrat al mercat laboral amb suport ho fan de forma 
temporal; ja sigui perquè treballen en empreses d’inserció o perquè participen en 
projectes de l’administració. Tant en un cas com en l’altre, cal tenir present la 
component d’estigma

Per altra banda, cal tenir present la realitat dels 

 que representa haver participat en aquests programes. Dels 
relats dels i les professionals d’inserció es desprèn que aquest estigma és real, afegint 
dificultat per la inserció d’aquests joves.  

cursos ocupacionals

En aquest sentit és rellevant recuperar el relat del Carlos. Ell va realitzar un curs 
ocupacional de 6 mesos de torner fresador que o li va servir per trobar una feina 
relacionada. Afirma que amb la poca profunditat i durada del curs, no es poden adquirir 
les habilitats suficients com per desenvolupar un ofici. Ell considera, com de fet va 
passar al seu curs, que la màxima aspiració al sortir d’un curs d’aquests és la 
contractació com a aprenent. Ara bé, les empreses contracten d’aprenents a nois força 
joves, ja sigui per formar-los en tots els aspectes durant més temps o perquè són 
persones joves sense càrregues que fàcilment accepten els sous baixos dels 
contractes de formació.   

 que ens han 
relatat en el decurs del treball de camp. La seva durada, d’uns 6 mesos, no permeten 
als alumnes adquirir les habilitats laborals suficients com per desenvolupar la 
professió. De fet, cap de les persones entrevistades en els dos territoris, estan 
treballant en les ocupacions de les que han fet els cursos ocupacionals. Només en 
Just i en Claudi treballen de coses relacionades amb els seus estudis, un és llicenciat i 
l’altre té un grau formatiu de cicle mitjà.  

Per tant, els cursos ocupacionals poden significar la inserció al mercat laboral per 
persones molt joves i amb contractes de formació, deixant a fora a totes les persones 
que no compleixen aquests requisits. Caldria veure quin percentatge de joves que 
realitzen aquests cursos troben feina. Segons un estudi del SOC d’avaluació d’aquests 
cursos referent als anys 2005-20062

Cal tenir present també, tal i com es relata en les històries de vida, que per molts joves 
suposa un 

, en plena bombolla immobiliària, la mitjana 
d’inserció 7 mesos després és aproximadament d’un 50%. Cal esperar que en l’actual 
situació, aquests percentatges s’hagin reduït dràsticament.  

cost d’oportunitat elevat

                                            
2http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxer
s/AvaluacioFormacioOcupacional2005_estudi.pdf 

 el fet de realitzar aquests cursos. Per molts, que 
tenen una situació de necessitat urgent, el fet de posposar durant la durada del curs 
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l’entrada al mercat laboral no és una possibilitat, ja que necessiten accedir a una renda 
per fer front a les necessitats més bàsiques.   

En aquest sentit, caldria generar actuacions d’inserció laboral que permetin la 
formació, tant específica com generalista, a l’hora de que es desenvolupa una feina i 
es rep un salari. La formació en el lloc de treball és una bona via, però cal 
complementar-ho amb formació de tipus generalista que permeti una certa resiliència 
en cas de que el sector específic on la persona jove s’està formant pateixi una 
davallada. També caldria poder combinar l’accés a la RMI amb la inserció laboral.  

Per altra banda, els joves que disposen d’estudis més enllà d’ESO i que estan 
treballant, s’ocupen en l’autoocupació o bé aquesta és l’alternativa que es plantegen. 
En aquets grup podem fer encara dues divisions: per un costat s’observa, de forma 
general, que les persones que disposen d’un nivell més alt d’estudis han emprés en 
ocupacions que no estan relacionades amb els seus estudis ni amb la seva 
experiència laboral prèvia. El caràcter emprenedor no només va lligat a la formació en 
emprenedoria que reben els joves, sinó també amb el seu capital social. En 
l’emprenedoria hi ha un component de classe que no es pot obviar, ja sigui per la 
formació, per qüestions de cultura de classe o la tranquil·litat d’assumir riscos al tenir la 
certesa d’un coixí familiar –o saber que amb un alt nivell d’estudis les possibilitats 
d’inserció són majors- en cas de fracàs. Això es veu en els casos de joves que 
emprenen en l’economia cooperativa, ho fan per motius ideològics i no de necessitat.  

Els joves que disposen de formació més enllà d’ESO però no és formació universitària, 
s’han ocupat en sectors on ja disposaven d’una experiència prèvia, ja sigui per la seva 
trajectòria laboral o perquè són negocis familiars amb els que s’han relacionat tota la 
vida.  

Per tant, caldria analitzar de forma específica quines són els elements que composen 
aquest “caràcter emprenedor” i quines són les decisions que porten a emprendre en un 
o altre sector. Ara bé, amb els resultats de la nostra recerca podem apuntar que 
l’emprenedoria està determinada, en bona part, per qüestions de capital social i 
adscripció de classe. Una major formació permet a les persones joves disposar de 
més diversitat de sectors a l’hora d’emprendre i una major flexibilitat per aprendre nous 
oficis. Això, com hem vist, no passa amb les persones amb uns nivells d’estudis més 
baixos, que estan limitats a emprendre en sectors que no els són aliens.  
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Figura 1. Síntesi de resultats “quines ocupacions per quins joves?” 

Font: elaboració pròpia 
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econòmica i, fins i tot, individuals, però no es pot fer així amb un accés diferenciat per 
motius d’edat.  

Gràfic 2. Taxa d’atur per edats a Catalunya. 4rt T de 2012 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

Observant les dades d’atur per nivells de formació i edat, es pot veure com la variable 
generacional té un pes important.  

 
Gràfic 3. Taxa d’atur per nivell de formació o edat a l’Estat Espanyol. 4r T de 2012 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE (EPA) 
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La gràfica anterior mostra les taxes d’atur per edats i nivells de formació a l’Estat 
Espanyol. Hem agafat aquest marc geogràfic per una qüestió de disposició de dades, 
ja que només estan disponibles per al conjunt de l’estat i no a nivell català. 

De forma general es pot observar una tendència en el comportament de l’atur en 
funció d’aquestes dues variables (edat i nivell formatiu). La variable edat és una 
variable determinant, ja que, en línies generals, s’observa una major taxa d’atur per a 
tots els nivells formatius en la població més jove. La gràfica ens mostra una relació 
inversa entre edat i atur,

També es pot observar com les persones amb major formació són les que presenten 
unes taxes d’atur més baixes en tots els grups menys pel de major edat.  

 tendència només trencada pels casos de la població 
analfabeta.  

Allò que s’observa i és significatiu és la major taxa d’atur que presenten les persones 
amb formació professional. Això es pot deure a que moltes persones es van formar en 
professions relacionades amb el món de la construcció, però també ens indica una 
tendència a un nivell molt més macroeconòmic, com és la flexibilització del mercat de 
treball i la volatilitat de les ocupacions. Actualment el mercat de treball s’ha tornat molt 
més precari i la destrucció d’ocupació és un fenomen molt més dinàmic. Això ha dinat 
peu a tot un seguit de teories sobre els nous filons d’ocupació i, en concret, sobre la 
formació professional. 

Segons aquestes teories, la formació professional en un ofici en concret ja ha perdut el 
sentit. La mecanització de la producció i la fi del model fordista de producció no 
requereix treballadors tant formats en termes específics, sinó treballadors que es 
puguin adaptar a diversos llocs de treball i realitzar diverses tasques en funció d’una 
producció molt més flexible i dinàmica, capaç d’adaptar-se a les demandes dinàmiques 
i canviants del mercat. En aquest sentit ja no es parla “d’habilitat professionals”, sinó 
de “capabilities”, la combinació de les tradicionals habilitats, menys específiques, amb 
capacitats laborals que puguin aplicar-se a un grup molt més divers d’ocupacions. 
Aquest és un concepte introduït als anys 80-90 per Amartya Sen i treballat per 
diversos autors del camp de la formació i el treball.  

Una mostra d’aquesta realitat canviant del model productiu i laboral es pot trobar en 
aquestes tasques d’atur elevades de les persones amb formació professional. Aquests 
són treballadors qualificats en camps molt específics, però amb poca capacitat 
d’adaptació al canvi. En el nou paradigma laboral que està introduint l’actual canvi 
d’època, es possible que assistim a una realitat en que l’elevada 

 

especialització es 
penalitzi.  

 



 Repensant el concepte de treball. 
Quines ocupacions per a quins 

joves? Trobar feina o crear feina? 
Anàlisi de les trajectòries de vida 

 

 25 

Trobar feina 

Els relats de les persones joves entrevistades indiquen, com s’ha dit, que actualment 
el fet de “trobar feina” és una opció molt reduïda per molts joves, sigui quin sigui el seu 
nivell formatiu. 

Per un costat els joves formats no troben oportunitats en un mercat de treball de poc 
valor afegit i baixa qualificació, més quan els sectors que impulsen les ocupacions 
d’alta qualificació, com la recerca pública i l’I+D de les empreses, són cada cop més 
reduïts; un pels ajustos pressupostaris i l’altre perquè ha estat un sector 
tradicionalment deficitari.  

A l’altre costat hi ha els joves amb baixes formacions, que no poden competir en un 
mercat laboral cada cop més selectiu i on persones amb més edat i experiència 
treballen per uns costos molt menors que fa uns anys.  

Trobar feina pels joves, doncs, és una opció laboral que presenta poques oportunitats 
en l’actual situació del mercat laboral. 

Són els joves amb unes situacions de major precarietat que disposen de més 
oportunitats, ja que ells són els que reben les actuacions de les administracions i 
entitats en matèria d’inserció laboral. El perill d’aquestes situacions, a banda dels 
evidents beneficis que comporten en termes d’hàbits, aprenentatge i autoestima 
personal, són la cronificació de les situacions de dependència d’aquestes actuacions: 
en l’actual situació del mercat laboral és molt qüestionable el paper de trampolí 
d’aquestes actuacions, o si més no, en unes proporcions que les justifiquin de cara a 
una opinió pública molt crítica amb les actuacions públiques per col·lectius vulnerables. 
Per altra banda, hi ha el perill d’una nova reducció pressupostària, que faria reduir 
encara més el target d’aquestes actuacions. Aquesta reducció podria comportar dues 
conseqüències: 1) reducció de la durada dels programes: implica una reducció de la 
capacitat formativa i capacitadora i 2) reducció del nombre d’usuaris: implicaria 
prioritzar les situacions de major vulnerabilitat, deixant fora molta gent que requeriria 
de suport per la inserció i adoptant aquestes actuacions un paper merament subsidiari 
i assistencial.  

De tots els casos observats, no s’han trobat actuacions proactives que incideixin en 
moments previs de la trajectòria vital. Les actuacions són de caràcter reactiu quan els i 
les joves ja estan en una situació de gran desavantatge davant del mercat laboral. Les 
úniques actuacions proactives són les destinades a l’empenedoria i són en forma de 
crèdits o ajuts per als moments inicials de l’activitat.  

Crear feina  

Pel que fa a la creació de feina per via de l’autoocupació, s’ha vist com hi ha unes 
condicions vitals que limiten l’abast d’aquesta opció. Les persones emprenedores són 
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les que disposen de majors nivells formatius i una experiència laboral prèvia. 
D’aquests, només les persones universitàries i amb un elevat capital social són els que 
emprenen com a opció ideològica o opció vital, la resta ho fan com una resposta 
reactiva a situacions d’atur.  

De les persones entrevistades que han optat per aquesta via, es relaten dificultats per 
al manteniment de les activitats. Com hem dit, la gran majoria de les actuacions per 
emprenedors estan destinades als moments inicials, ja sigui en forma de suport per la 
constitució o ajudes en forma de crèdits per als primers moments de l’activitat. Caldria 
articular ajudes encarades a garantir al viabilitat de les empreses de forma autònoma, 
aquestes actuacions haurien d’incidir en el mercat on les indústries i empreses 
d’aquests joves operen. Caldria garantir l’activitat de les empreses petites, i sobretot 
amb caràcter social, mitjançant clàusules socials, convenis amb les administracions, 
facilitar la logística i destinar recursos a campanyes comunicatives de reforç del 
consum local per generar una demanda interna dels productes i serveis que ofereixen 
les empeses de persones joves que existeixen al territori. 

En referència als joves sense formació, cal dir que l’emprenedoria no és una opció que 
es plantegin. Aquesta és una opció que, com hem dit, té importants relacions amb el 
capital social i la procedència de classe de la persona que empren. A més, com s’ha 
vist, són les mateixes persones que els han d’orientar en la inserció les que tanquen la 
porta a aquesta opció per als joves.  

Des d’aquest punt de vista, les actuacions per la inserció laboral de les persones que 
no tenen els recursos per emprendre van en dues línies: 1) actuacions de foment de 
l’emprenedoria i garantia de supervivència per empreses socials que ocupin els joves 
amb aquests perfils i 2) actuacions de suport integral, continu i estret per a que siguin 
aquests mateixos joves els que esdevinguin emprenedors. Caldria crear la figura d’un 
“tutor” que donés un suport quotidià i continuat als elements de gestió i comercials que 
impliquen l’opció emprenedora.   

No cal ni es desitjable que totes les persones es converteixin en emprenedores. Si hi 
ha un volum d’emprenedors suficient per poder ocupar a persones amb menors 
recursos formatius i laborals, la via de la inserció a través de la creació de feina també 
és valida per als joves en risc. Ara bé, aleshores cal dur a termes les actuacions de 
protecció de les empreses esmentades anteriorment. 
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Figura 2. Síntesi de resultats “trobar feina o crear feina?” 

Font: elaboració pròpia 
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