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1.  INTRODUCCIÓ 

L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar la 
pandèmia de Covid-19. Tres dies després el Govern d’Espanya va decretar 
l’estat d’alarma i el confinament de la població per tractar de detenir la 
propagació de la malatia, el qual es va prolongar fins el 21 de juny. Després de 
successives pròrrogues, l’estat d’alarma va concloure el 9 de maig de 2021. El 
31 d’agost del mateix any, el 70% de la població d’Espanya estava vacunada 
amb la pauta completa i s’estava vacunant al grup d’edat més jove d’entre 12-
19 anys. A dia de hui les comunitats autònomes de l’estat espanyol mantenen 
algunes restriccions en els serveis públics i la vida social. La pandèmia de 
Covid-19 no ha acabat. 

La irrupció de la Covid-19 ha tingut un inqüestionable impacte socioeconòmic 
en el conjunt de la població, però alguns grups han resultat més afectats que 
altres. La joventut ha sigut un d’ells com revelen els diferents estudis que s’han 
publicat des del començament de la pandèmia i també queda exposat en 
l’informe precedent al present estudi L’impacte de la Covid-19 en la joventut 
de la ciutat de València. 

Tanmateix, allò que posen de manifest tots aquests estudis és que els 
problemes de les persones joves que ha evidenciat la pandèmia ja existien 
amb anterioritat. La Covid-19 els ha aguditzat, no obstant. Que les persones 
joves tenen dificultat per a incorporar-se al mercat de treball, que tenen 
ocupacions temporals, parcials i mal pagades, que no tenen capacitat 
econòmica per a emancipar-se i desenvolupar els seus projectes vitals amb 
autonomia, que tampoc disposen de recursos per a gaudir d’opcions d’oci 
saludable que no siga gratuït, que no se senten escoltades ni tenides en 
compte en l’agenda pública, que senten una incertesa immensa cap al futur, 
era una realitat abans i després de la Covid-19. La principal novetat, no per 
sobrevinguda sinó per desconeixement, és que tota aquesta precarietat i 
incertesa s’ha convertit en una càrrega insuportable que està tenint 
conseqüències en la salut mental de les persones joves. Les limitacions en les 
relacions socials i l’oci que ha tret la pandèmia ha actuat com l’espasa de 
Damocles en la vida de les persones joves. Com elles mateixes diuen, quan 
sobreviure depèn de l’ocupació i l’habitatge, l’oci implica viure. 

L’extensió i la cronificació dels problemes de les persones joves posa de 
manifest que són qüestions estructurals que reclamen un pla d’acció 
intersectorial amb canvis profunds en el model d’estat. La joventut ha de 
passar d’estar en el discurs polític a ser un punt prioritari en l’agenda pública. 

Malgrat les transformacions a nivell estatal que són necessàries per a 
promoure un canvi en les condicions de vida de les persones joves, les 
administracions locals també poden posar a la joventut en el centre i dur 
endavant actuacions que alleugeren les seues dificultats i donen resposta sinó 
a totes a part de les seues demandes. L’Ajuntament de València no és una 
excepció. El present informe propositiu té aquest objectiu.  
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A partir de les veus tant de perfils experts de l’àmbit professional, polític i social 
com dels testimonis de persones joves valencianes es recullen 52 propostes 
de polítiques municipals de joventut en l’àmbit de la formació i l’ocupació, 
l’emancipació i l’habitatge, la salut mental, l’oci i el temps lliure, i la participació 
que l’Ajuntament de València pot abanderar per facilitar el camí cap al futur 
dels i les joves de la ciutat. 

Així, el present informe s’estructura en set blocs: una introducció́ i notes 
metodològiques, on es desenvolupen les tècniques emprades per fer l’estudi; 
un diagnòstic breu sobre els i les joves a la ciutat de València a partir de dades 
secundàries de població, educació i ocupació; una revisió d’estudis publicats a 
Espanya sobre l’impacte de la pandèmia en la joventut. Segueixen dos 
apartats amb els resultats de la investigació. El primer recull els discursos 
socials de les persones joves i els perfils experts consultats sobre els problemes 
de la joventut valenciana en general i arran la pandèmia en diferents àmbits: 
formació i ocupació, emancipació i habitatge, salut mental, oci i temps lliure, i 
participació. El segon sintetitza propostes de competència municipal 
aportades per aquestes fonts per a millorar les condicions de vida de les 
persones joves a la ciutat de València.  

 
NOTES METODOLÒGIQUES 
La revisió i actualització de dades sociodemogràfiques, d’educació i ocupació 
de la ciutat de València ha sigut el punt de partida d’aquesta investigació.  Per 
a contextualitzar el marc d’estudi s’ha fet també un seguiment dels 
publicacions a nivell estatal que vinculaven pandèmia i joventut.   
 
La metodologia aplicada és qualitativa. Concretament, s'han emprat les 
tècniques de l'entrevista semiestructurada i el focus group. L’entrevista ha 
sigut emprada amb els experts de les diferents àrees i els focus groups amb 
grups de joves segmentats per edat. 
 
Com s'observa en la següent taula, s'han realitzat un total de 10 entrevistes a 
perfils experts en matèria de joventut, ocupació, formació, habitatge, salut 
mental i cultura. El guió de les entrevistes estava estructurat en quatre blocs 
temàtics: 
 
 
◆ Valoració general de l’impacte de la pandèmia en la joventut valenciana. 
◆ Valoració general dels problemes de la joventut valenciana. 
◆ Valoració de problemes específics de la joventut valenciana segons 

l’àmbit d’especialització de la persona entrevistada  
(joventut, ocupació, formació, habitatge, salut mental, cultura). 

◆ Propostes per a solucionar els problemes de la joventut valenciana 
segons l’àmbit d’especialització de la persona entrevistada  
(joventut, ocupació, formació, habitatge, salut mental, cultura). 

 
 
 
 
 
Taula A. Descripció dels perfils de entrevistes individuals. 
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També s’ha realitzat una entrevista grupal a joves de València, de 18 a 23 anys, 
sense estudis o amb estudis no universitaris, i tres focus groups composats 
per persones de que resideixen a la ciutat de Valencià, organitzades per grups 
d’edat i nivell de formació (de 18 a 23 anys amb estudis universitaris, de 24 a 
30 anys amb estudis universitaris i de 24 a 30 anys sense estudis o amb estudis 
no universitaris). Dins de cada grup s’han tingut en compte també variables 
com el sexe, l’origen immigrant, la situació laboral o d’emancipació).  
 
 
Els blocs temàtics treballats en l’entrevista grupal i els focus groups són: 
 

◆ Valoració general de l’impacte de la pandèmia en la joventut 
valenciana. 

◆ Valoració general dels problemes de la joventut valenciana. 
◆ Valoració de problemes específics de la joventut valenciana 

 (ocupació, formació, habitatge, salut mental, cultura). 
◆ Propostes per a solucionar els problemes de la joventut valenciana 

esmentats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula B.  Descripció dels perfils dels participants dels focus groups amb joves 

CODI PERFIL Mes de realització i 
plataforma 

EI1EH Expert polític en habitatge  

 
Juny-agost 2021 i 

ZOOM 

EI2EH Expert en habitatge 

EI3EJ Expert polític en joventut 

EI4TJ Tècnic de joventut 

EI5EO Expert de formació i ocupació 

EI6RS Representant de sindicat  

EI7RP Representant de patronal 

EI8PC Professional psicologia 

EI9PQ Professional psiquiatria 

EI10EH Expert en habitatge 
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 CODI 

 
PERFIL 

 
LLOC DE RESIDÈNCIA 

 
SITUACIÓ 

MES DE 
REALITZACIÓ I 
PLATAFORMA 

 
 
 

   FG01JU 

8 Joves 
universitaris 18-
23 anys, 50% 
homes i 50% 
dones, origen 
immigrant i no 
immigrant 

La Saïdia 

Aragó 

Benimaclet 

Benicalap 

Mestalla 

Patraix 

Extramurs 

Sant Isidre 

Campanar 

Algirós 

Torrefiel 

Monteolivete 

Ruzafa 

Cruz Cubierta 

Orriols 

Olivereta 

Morvedre 

Cabanyal 

 

 
Ocupats, desocupats, 

emancipats, no 
emanicpats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juny-juliol 2021 i 
ZOOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FGO2JU 

7 Joves 
universitaris 24-
30 anys,  
4 homes i 3 
dones 

Ocupats, desocupats, 
emancipats, no 

emanicpats 

 
 

EG01NU 

2 Joves no 
universitaris 18-
23 anys. 1 home i 
una dona 

Ocupats, desocupats, 
emancipats, no 

emanicpats 

    
 
 
   FG03NU 

6 Joves no 
universitaris 24-
30 anys, 50% 
homes i 50% 
dones, origen 
immigrant i no 
immigrant 

 
 

Ocupats, desocupats, 
emancipats, no 

emanicpats 

 
 
Una vegada realitzades les entrevistes i els focus groups s'han transcrit 
literalment, buidat i sistematitzat la informació. S’ha aplicat una anàlisi 
temàtica de continguts, separant la part de percepció de problemes de la part 
propositiva.  
 
En la redacció de l’informe s'incorporen breus fragments de les transcripcions 
realitzades per a facilitar la comprensió de la narració, per a donar suport a les 
idees descrites i per a donar major protagonisme a les veus de les persones 
informants que han participat en el present estudi. Cal dir que s'ha dut a terme 
un procés d'anonimització dels discursos i de les persones participants per a 
garantir la seua privacitat. Cadascun dels fragments portarà un codi al final 
per a relacionar el discurs amb els diferents perfils de les persones participants 
en l'estudi (aquests codis es troben en la taula descriptiva dels perfils).  



 

2.  LA JOVENTUT DE LA CIUTAT DE 
VALÈNCIA EN XIFRES. ACTUALITZACIÓ 2021. 

 
 
La ciutat es divideix administrativament en 19 districtes: Ciutat Vella, 
l’Eixample, Extramurs, Campanar, La Saïdia, El Pla del Real, L’Olivereta, Patraix, 
Jesús, Quatre Carreres, Poblats Marítims, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, 
Rascanya, Benicalap, Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud. 
Cadascun d’aquests districtes estan integrats, al seu torn, per un total de 88 
barris i pedanies d’acord amb la següent distribució:  

 

Taula 1. Descripció dels districtes, barris i pedanies de la ciutat de València.  

Districte Barris y pedanies  
Ciutat Vella 

La Seu, La Xerea, El Carme, El Pilar (Velluters), El Mercat i Sant Francesc 

Eixample 

Russafa, El Pla del Remei i Gran Via 

Extramurs 

El Botànic, La Roqueta, La Petxina i Arrancapins 

Campanar 

Campanar, Les Tendetes, El Calvari i Sant Pau 

La Saïdia 

Marxalenes, Morvedre, Trinitat, Tormos i Sant Antoni 

El Pla del Real 

Exposició, Mestalla, Jaume Roig i Ciutat Universitària 

L'Olivereta 

Nou Moles, Soternes, Tres Forques, La Fontsanta i La Llum 

Patraix 

Patraix, Sant Isidre, Vara de Quart, Safranar i Favara 

Jesús 

La Raïosa, L'Hort de Senabre, La Creu Coberta, Sant Marcel·lí i Camí Real 

Quatre Carreres 

Montolivet, En Corts, Malilla, La Fonteta de Sant Lluís, Na Rovella, La Punta i Ciutat  
de les Arts i les Ciències 

Poblats Marítims  

El Grau, Cabanyal-Canyamelar, Malvar-rosa, Beteró i Natzaret 

Camins al Grau 

Aiora, Albors, La Creu del Grau, Camí Fondo i Penya-Roja 

Algirós 

L'Illa Perduda, Ciutat Jardí, L'Amistat, La Bega Baixa i La Carrasca 

Benimaclet 

Benimaclet i Camí de Vera 

Rascanya 

Els Orriols, Torrefiel i Sant Llorenç 

Benicalap 

Benicalap i Ciutat Fallera 

Pobles del Nord Benifaraig, Poble Nou, Carpesa, Cases de Bàrcena, Mauella, Massarrojos i Borbotó 

Pobles de l’Oest 

Benimàmet i Beniferri 

Pobles del Sud Forn d’Alcedo, Castellar i l’Oliverar, Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet, La 
Torre i Faitanar 

Taula elaborada a partir de la informació disponible en la web oficial de l’Ajuntament de València.  

 

En aquest diagnòstic breu es presenten dades quantitatives sobre població, 
educació i treball que ens permeten aproximar-nos a la realitat poblacional, 
educativa i laboral de la ciutat de València.  Aquest breu diagnòstic permet 
contextualitzar l’estudi qualitatiu i quantitatiu realitzat sobre la joventut a la 
ciutat.  
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2.1 XIFRES DE POBLACIÓ 

En línies generals, observem una tendència ascendent en la corba de 
creixement de la població de València en els tres últims anys, que se situa en 
un total de 801.545 persones censades en 2020 (420.428 dones i 381.117 
homes). Dins d’aquest conjunt, la població jove (entre 101 i 29 anys) representa 
el 20,71% (166.010) del total.  

Taula 2. Dades de població i densitat, anys 2018-2020 per districte i sexe. 

 
GENERAL DENS. POBLAC. PER SEXE 2020 

 

2020 2019 2018 Superf. Densitat Homes Dones 

1. Ciutat Vella 27.418 27.070 27.259 169,0 162,2 13.034 14.384 

2. L´Eixample 42.826 42.618 42.778 173,3 247,1 19.769 23.057 

3. Extramurs 48.877 48.617 48.762 197,2 247,9 22.440 26.437 

4. Campanar 38.736 38.338 38.164 523,8 74,0 18.370 20.366 

5. La Saïdia 47.491 47.092 47.383 194,4 244,3 21.996 25.495 

6. El Pla del Real 30.644 30.538 30.706 169,3 181,0 14.098 16.546 

7. L´Olivereta 49.250 48.550 48.639 198,9 247,6 23.386 25.864 

8. Patraix 58.053 57.783 57.972 287,3 202,1 27.461 30.592 

9. Jesús 52.917 52.623 52.708 298,5 177,3 25.679 27.238 

10. Quatre Carreres 74.518 73.915 74.116 1.132,5 65,8 35.749 38.769 

11. Poblats Marítims 55.725 55.843 56.923 978,3 57,0 26.841 28.884 

12. Camins al Grau 65.890 65.451 65.927 236,7 278,4 31.667 34.223 

13. Algirós 36.657 36.711 37.170 295,9 123,9 17.250 19.407 

14. Benimaclet 28.686 28.718 29.091 157,0 182,7 13.381 15.305 

15. Rascanya 54.233 53.570 53.499 262,9 206,3 26.412 27.821 

16. Benicalap 47.421 46.699 46.359 221,6 214,0 3.616 4.926 

17. Pobles del Nord 6.582 6.566 6.548 1.519,6 4,3 3.179 3.403 

18. Pobles de l´Oest 14.581 14.387 14.099 201,1 72,5 7.087 7.503 

19. Pobles del Sud 21.040 20.647 20.435 6.617,6 3,2 10.380 10.660 

VALÈNCIA 801.545 795.736 798.538 13.834,9 57,9 381.117 420.428 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València 

Observem que la població jove augmenta en número de manera significativa 
a mesura que s’incrementa l’interval d’edat, des dels 10 fins als 29 anys, on hem 

 
1 Encara que situaríem l’edat de tall de la població jove en 12 anys, les fonts estadístiques 
consultades estableixen rangs d’edat a partir dels següents segments: 10-14, 15-19, 20-24, 25-29 
(Oficina d’Estadística. Ajuntament de València).  
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situat la quota d’edat màxima. Aquesta disposició reflecteix el progressiu 
moviment de població jove a l’àrea metropolitana a mesura que es troba en 
edat de cursar estudis superiors o començar la seua vida laboral. Així, per 
exemple, trobem un total de 39.075 persones entre 15-19 anys, enfront de les 
41.309 persones entre 20 i 24 anys, i les 46.012 entre 25 i 29 anys. Com a resultat, 
els grups de població jove adulta representen una mostra més àmplia que els 
de joves adolescents.  

Fent referència a la distribució geogràfica de la població jove de València per 
districtes, observem que aquelles que concentren taxes més elevades de 
població jove compresa entre 20 i 24 anys, amb valors per damunt de les 3.000 
persones, són Quatre Carreres (3.721), Camins del Grau (3.377), Rascanya 
(3.030) i Patraix (3.027). Seguidament, trobem Poblats Marítims (2.820), Jesús 
(2.707), l’Olivereta (2.629), Saïdia (2.502), Benicalap (2.400), Extramurs (2.386) i 
Algirós (2.209).  Per tant, la localització en els primers districtes de població 
jove que en acabar el Batxillerat inicia estudis d’educació superior o la cerca 
d’ocupació, pot estar en gran manera justificada per la relativa proximitat 
d’alguns d’aquests districtes a les universitats públiques valencianes (UV-UPV) 
i preu més econòmic del lloguer i l’habitatge. Per part seua, els barris més 
cèntrics i amb un nivell de renda més alta de València estarien per davall de 
les 2.000 persones joves censades, com apreciem a Ciutat Vella (1.458), 
Eixample (2.012) o el Pla del Real (1.793). Amb molta distància, els districtes que 
concentren menor població jove són els Pobles del Nord, Oest i Sud de 
València, únics que se situen per davall de les 1000 persones entre 20-24 anys. 
Aquesta dada demostra la preferència per la proximitat al centre metropolità 
en la població entre els 20 i 29 anys.  

Aquestes quotes de densitat de població jove per districtes s’intensifiquen en 
el següent interval d’edat, perquè dels 25 als 29 anys, encara no varia l’ordre 
de districtes en la classificació anterior, són ja 6 els que superen els 3.000 joves 
en valors absoluts: Quatre Carreres (4.055), Camins al Grau (3.756), Jesús (3.181), 
Poblats Marítims (3.168), Rascanya (3.148) i Patraix (3.071). 

Aquests valors absoluts es tradueixen en un increment estadístic del 23,54% 
(població jove entre 15-19 anys), que augmenta al 24,88% (entre 20-24 anys) i 
arriba al 27,72% (entre 25 i 29 anys)2.

 
2  Cal recordar que els valors percentuals en el primer rang comprenen la població de 10 a 14 
anys, no podent establir dades reals que incloguen només a la població jove de 12 a 14 anys.  



 

Taula 3. Distribució percentual de la població jove de València per districte i edat. 

 

 

 PER EDATS 2020 

 10-14 % 10-14 15-19 % 15-19 20-24 % 20-24 25-29 % 25-29 Total grup % / total població de València 

1. Ciutat Vella 1.110 0,67% 1.147 0,69% 1.458 0,88% 1.722 1,04% 5.437 20% 

2. L´Eixample 2.128 1,28% 2.037 1,23% 2.012 1,21% 2.150 1,30% 8.327 19% 

3. Extramurs 2.181 1,31% 2.246 1,35% 2.386 1,44% 2.685 1,62% 9.498 19% 

4. Campanar 2.188 1,32% 1.839 1,11% 1.650 0,99% 1.859 1,12% 7.536 19% 

5. La Saïdia 2.114 1,27% 1.996 1,20% 2.502 1,51% 2.947 1,78% 9.559 20% 

6. El Pla del Real 1.562 0,94% 1.508 0,91% 1.793 1,08% 1.909 1,15% 6.772 22% 

7. L´Olivereta 2.276 1,37% 2.343 1,41% 2.629 1,58% 2.873 1,73% 10.121 21% 

8. Patraix 2.851 1,72% 2.975 1,79% 3.027 1,82% 3.071 1,85% 11.924 21% 

9. Jesús 2.526 1,52% 2.457 1,48% 2.707 1,63% 3.181 1,92% 10.871 21% 

10. Quatre Carreres 3.846 2,32% 3.684 2,22% 3.721 2,24% 4.055 2,44% 15.306 21% 

11. Poblats Marítims 2.826 1,70% 2.821 1,70% 2.820 1,70% 3.168 1,91% 11.635 21% 

12. Camins al Grau 3.731 2,25% 3.647 2,20% 3.377 2,03% 3.756 2,26% 14.511 22% 

13. Algirós 1.388 0,84% 1.645 0,99% 2.209 1,33% 2.627 1,58% 7.869 21% 

14. Benimaclet 1.081 0,65% 1.233 0,74% 1.650 0,99% 2.009 1,21% 5.973 21% 

15. Rascanya 3.115 1,88% 2.843 1,71% 3.030 1,83% 3.148 1,90% 12.136 22% 

16. Benicalap 2.404 1,45% 2.502 1,51% 2.400 1,45% 2.582 1,56% 9.888 21% 

17. Pobles del Nord 428 0,26% 377 0,23% 311 0,19% 316 0,19% 1.432 22% 

18. Pobles de l´Oest 778 0,47% 812 0,49% 672 0,40% 820 0,49% 3.082 21% 

19. Pobles del Sud 1.081 0,65% 963 0,58% 955 0,58% 1.134 0,68% 4.133 20% 

VALÈNCIA 39.614 23,86% 39.075 23.54% 41.309 24,88% 46.012 27,72% 166.010 21% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de 
València. Dades obtingudes del portal estadístic de l’Ajuntament de València. Els percentatges 
per districte s’han calculat sobre el total de la població jove de València, per a determinar el 
volum de població jove establida en cada districte per rangs d’edat.  

 

Respecte al percentatge de persones estrangeres censades dins del grup de 
població jove, sobre la base de les últimes dades disponibles en el Portal 
Estadístic de la Generalitat Valenciana (Padró Municipal d’Habitants. 
Explotació extensa. Any 2020), la població jove estrangera també va en 
augment a mesura que ascendim en els intervals d’edat. Des d’una 
panoràmica general, comptabilitzem un total de 4.572 persones estrangeres 
entre 10-14 anys, 4.992 entre 15-19 anys, 9.151 entre 20-24 anys i 12.582 entre 25-
29 anys. La procedència principal de la població jove estrangera és d’Amèrica 
del Sud i central, amb valors molt pròxims per la procedent de la Unió 
Europea. Així, per exemple, enfront dels 1.710 joves entre 15 i 19 anys residents 
a valencià d’origen llatinoamericà, trobem un total de 1.555 joves procedents 
d’Europa (tant de nacions pertanyents a la Unió Europea com d’unes altres no 
integrades en aquest sistema polític comunitari), enfront dels 1.105 d’origen 
asiàtic i 543 d’origen africà. Entre 20-24 anys tenim 3.391 joves estrangers de 
procedència llatinoamericana i 3.019 d’Europa, i, entre 25-29 anys les xifres 
augmenten fins a 5.384 procedents d’Amèrica del Sud i Central i 3.988 
d’Europa.   

En aprofundir en les nacionalitats d’origen, el principal nínxol de població 
estrangera d’origen europeu és de procedència romanesa i la seua presència 
es consolida a mesura que augmenta l’edat. Aquesta nacionalitat està 
seguida, amb molta distància per altres països de la Unió Europea, 
principalment Itàlia, França, Bulgària, Regne Unit, Alemanya i Portugal. Així 
mateix, dels 15-19 a 20-24 anys hi ha un salt proporcional en algunes 
d’aquestes nacionalitats de procedència. Aquest escaló, sobretot s’observa en 
la població jove d’origen italià, que augmenta considerablement des de 315 
persones (15-19 anys) a 791 (20-24) i 1.240 (25-29), la qual cosa converteix 
València en una ciutat d’interès per a un ampli percentatge de joves italians i 
italianes en edat de treballar o de cursar estudis superiors.  

Respecte a les nacionalitats d’altres continents que es troben més 
representades entre la població jove de València, si ens detenim a l’últim rang 
de joventut analitzat, entre 25-29 anys, observem la predominança, per aquest 
ordre, de joves d’Amèrica del Sud i Central (entre les quals destaquen 
Colòmbia, Hondures, Veneçuela i l’Equador), Àsia (Xina, Pakistan i l’Índia) i 
Àfrica (el Marroc, el Senegal, Argèlia i Guinea Equatorial) al costat d’altres 
nacionalitats de menor representació estadística.  

Si fem referència a la localització de la població de procedència estrangera per 
districtes, malgrat no comptar amb estadístiques per rangs d’edat, podem 
concretar que, en 2020, els majors índexs de població sud-americana, per 
damunt del 30%, es concentren a Jesús (amb un percentatge del 32%), Patraix, 
l’Olivereta, la Saïdia i Pobles de l’Oest (amb un percentatge del 31%), Rascanya 
i Benicalap (amb un percentatge del 30%). Així mateix, la principal 
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concentració de població d’origen asiàtic la tenim en Camins al Grau i  
l’Olivereta (23%), Algirós (22%) i Jesús i Patraix (20%).  La d’origen africà per 
damunt del 20% es localitza, en major mesura, en Rascanya (20%). Aquesta 
fotografia general de distribució de població estrangera per barris permet una 
aproximació, per extensió, als nínxols potencials de població jove dins d’aquest 
grup.  
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Tabla 4. Distribució percentual de població d’origen estranger per districte en 2019. 

 
ESTRANGERS 2020 

 

Total 
Resta 

UE % 
Europa no 

UE % Àfrica % 
Am. Del 

Nord % 
Am. 

Central % 
Am. del 

Sud % Àsia % 
Oceania, 
altres i 

apàtrides 
% 

1. Ciutat Vella 4.784 2.316 48% 292 6% 452 9% 317 7% 201 4% 771 16% 427 9% 8 0% 

2. L´Eixample 4.675 2.178 47% 244 5% 303 6% 369 8% 220 5% 926 20% 422 9% 13 0% 

3. Extramurs 5.705 2.018 35% 274 5% 341 6% 190 3% 464 8% 1.557 27% 853 15% 8 0% 

4. Campanar 5.178 1.666 32% 523 10% 507 10% 106 2% 324 6% 1.309 25% 740 14% 3 0% 

5. La Saïdia 7.222 2.027 28% 689 10% 760 11% 79 1% 552 8% 2.216 31% 894 12% 5 0% 

6. El Pla del Real 2.898 1.183 41% 127 4% 154 5% 86 3% 162 6% 729 25% 449 15% 8 0% 

7. L´Olivereta 8.935 1.725 19% 634 7% 1.038 12% 54 1% 718 8% 2.738 31% 2.024 23% 4 0% 

8. Patraix 5.857 1.378 24% 430 7% 588 10% 57 1% 415 7% 1.815 31% 1.170 20% 4 0% 

9. Jesús 7.990 1.554 19% 423 5% 1.119 14% 58 1% 647 8% 2.586 32% 1.600 20% 3 0% 

10. Quatre Carreres 10.707 2.989 28% 702 7% 930 9% 164 2% 879 8% 3.143 29% 1.878 18% 22 0% 

11. Poblats Marítims 7.917 3.105 39% 598 8% 902 11% 123 2% 411 5% 1.801 23% 969 12% 8 0% 

12. Camins al Grau 10.070 2.954 29% 766 8% 870 9% 192 2% 393 4% 2.534 25% 2.351 23% 10 0% 

13. Algirós 4.269 1.211 28% 231 5% 384 9% 71 2% 203 5% 1.221 29% 947 22% 1 0% 

14. Benimaclet 3.391 1.090 32% 165 5% 303 9% 62 2% 328 10% 850 25% 589 17% 4 0% 

15. Rascanya 9.500 1.722 18% 697 7% 1.889 20% 61 1% 776 8% 2.868 30% 1.484 16% 3 0% 

16. Benicalap 6.960 1.531 22% 562 8% 988 14% 51 1% 493 7% 2.091 30% 1.243 18% 1 0% 

17. Pobles del Nord 472 185 39% 44 9% 79 17% 6 1% 50 11% 94 20% 11 2% 3 1% 

18. Pobles de l´Oest 1.865 589 32% 199 11% 203 11% 31 2% 128 7% 583 31% 131 7% 1 0% 

19. Pobles del Sud 2.277 961 42% 82 4% 239 10% 18 1% 169 7% 619 27% 188 8% 1 0% 

VALÈNCIA 110.672 32.382 29% 7.682 7% 12.049 11% 2.095 2% 7.533 7% 30.451 28% 18.370 17% 110 0% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València
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2.2 XIFRES D’EDUCACIÓ  

L’educació constitueix un altre dels principals paràmetres a valorar a l’hora 
d’analitzar el comportament, els interessos i expectatives de la població jove. 
En analitzar el percentatge d’alumnes que cursa estudis d’Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO) per districtes a la ciutat de València, segons les 
dades consultades en l’Oficina d’Estadística de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de l’Ajuntament de València, curs 2019-20203, 
trobem un nombre aproximat de 14.888 homes matriculats i 14.515 dones 
matriculades. Els índexs de major representació per districte els trobem en la 
Saïdia, l’Olivereta, Quatre Carreres, Extramurs, Camins al Grau i Poblats 
Marítims. Si fem referència al model de centres, la majoria de l’alumnat està 
matriculat en centres de titularitat privada, amb excepció d’Algirós, Pobles del 
Sud i Rascanya (amb un percentatge d’alumnes en centres públics per 
damunt del 80%), seguit de Pobles de l’Oest (77,84%), Patraix (69,08) i Jesús 
(58,21%). Aquests percentatges contrasten amb els districtes del Pla Real i 
Benicalap, on el percentatge de col·legis privats i concertats és absolut.  

Del total d’alumnat que cursa l’ESO, la relació de joves estrangers és de 1.793 
homes i 1.589 dones. Atenent la seua procedència, el major índex de joves 
d’origen europeu que cursen els seus estudis d’ESO a la ciutat de València 
l’identifiquem en els districtes de Pobles del Sud (59,32%), Poblats Marítims 
(43,20%) i Patraix (37,30%), mentre que l’alumnat de procedència sud-
americana es localitza en Benimaclet (46,03%), Benicalap (44,23%) i La Saïdia 
(39,31%); d’origen asiàtic en el Pla Real (29,63%), Ciutat Vella (26,15%), Algirós 
(26,06%) i Camins al Grau (25,94%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Últimes dades publicades en el moment de realització del present informe. 
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Taula 5. Característiques generals de l’alumnat d’ESO. Districte. Curs 2019-2020 

    SEXE TITULARITAT DEL CENTRE 
DISTRICTE Total Homes Dones Públic % Privat % 

València 29.403 14.888 14.515 12.949 44,04% 16.454 55,96% 
 1. Ciutat Vella 1.295 648 647 561 43,32% 734 56,68% 
 2. l'Eixample 1.951 972 979 472 24,19% 1.479 75,81% 
 3. Extramurs 2.289 1.187 1.102 488 21,32% 1.801 78,68% 
 4. Campanar 1.960 976 984 764 38,98% 1.196 61,02% 
 5. la Saïdia 2.819 1.437 1.382 835 29,62% 1.984 70,38% 
 6. el Pla del Real 1.448 672 776 0 0,00% 1.448 100,00% 
 7. l'Olivereta 2.669 1.373 1.296 1.088 40,76% 1.581 59,24% 
 8. Patraix 1.530 738 792 1.057 69,08% 473 30,92% 
 9. Jesús 1.388 689 699 808 58,21% 580 41,79% 
10. Quatre Carreres 2.354 1.242 1.112 1.151 48,90% 1.203 51,10% 
11. Poblats Marítims 2.072 1.072 1.000 956 46,14% 1.116 53,86% 
12. Camins al Grau 2.195 1.144 1.051 922 42,00% 1.273 58,00% 
13. Algirós 1.114 571 543 1.114 100,00% 0 0,00% 
14. Benimaclet 678 331 347 324 47,79% 354 52,21% 
15. Rascanya 1.241 589 652 996 80,26% 245 19,74% 
16. Benicalap 651 335 316 0 0,00% 651 100,00% 
17. Pobles del Nord 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 
18. Pobles de l'Oest 1.002 506 496 780 77,84% 222 22,16% 
19. Pobles del Sud 747 406 341 633 84,74% 114 15,26% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, curso 2019-20. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València 
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Taula 6. Característiques generals de centres i alumnats d’ESO segons titularitat del centro i districte. Curso 2019-2020. 

  CENTRES UNITATS ALUMNAT 

Districte Total Públics % Privats % Total Públics % Privats % Total Públics Privats 

València 105 34 32,38% 71 67,62% 1.110 519 46,76% 591 53,24% 26,5 24,9 27,8 

 1. Ciutat Vella 6 2 33,33% 4 66,67% 50 24 48,00% 26 52,00% 25,9 23,4 28,2 

 2. l'Eixample 7 1 14,29% 6 85,71% 72 20 27,78% 52 72,22% 27,1 23,6 28,4 

 3. Extramurs 7 1 14,29% 6 85,71% 76 16 21,05% 60 78,95% 30,1 30,5 30 

 4. Campanar 8 3 37,50% 5 62,50% 73 32 43,84% 41 56,16% 26,8 23,9 29,2 

 5. la Saïdia 10 2 20,00% 8 80,00% 99 29 29,29% 70 70,71% 28,5 28,8 28,3 

 6. el Pla del Real 4 0 0,00% 4 100,00% 49 0 0,00% 49 100,00% 29,6 - 29,6 

 7. l'Olivereta 9 2 22,22% 7 77,78% 97 39 40,21% 58 59,79% 27,5 27,9 27,3 

 8. Patraix 4 2 50,00% 2 50,00% 53 37 69,81% 16 30,19% 28,9 28,6 29,6 

 9. Jesús 6 2 33,33% 4 66,67% 56 36 64,29% 20 35,71% 24,8 22,4 29 

10. Quatre Carreres 8 3 37,50% 5 62,50% 93 45 48,39% 48 51,61% 25,3 25,6 25,1 

11. Poblats Marítims 10 3 30,00% 7 70,00% 87 41 47,13% 46 52,87% 23,8 23,3 24,3 

12. Camins al Grau 7 2 28,57% 5 71,43% 86 38 44,19% 48 55,81% 25,5 24,3 26,5 

13. Algirós 3 3 100,00% 0 0,00% 44 44 100,00% 0 0,00% 25,3 25,3 - 

14. Benimaclet 3 1 33,33% 2 66,67% 27 14 51,85% 13 48,15% 25,1 23,1 27,2 

15. Rascanya 4 3 75,00% 1 25,00% 51 43 84,31% 8 15,69% 24,3 23,2 30,6 

16. Benicalap 3 0 0,00% 3 100,00% 24 0 0,00% 24 100,00% 27,1 - 27,1 

17. Pobles del Nord 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% - - - 

18. Pobles de l'Oest 3 2 66,67% 1 33,33% 46 38 82,61% 8 17,39% 21,8 20,5 27,8 
19. Pobles del Sud 3 2 66,67% 1 33,33% 27 23 85,19% 4 14,81% 27,7 27,5 28,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, curso 2019-20. Oficina d’Estadística. Ajuntament de 
València.
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Taula 7. Característiques generals de l’alumnat estranger cursant l’ESO per districte i origen. Curs 2019-2020 
 CONTINENT DE NACIONALITAT 

DISTRITO Europa % Àfrica % 
Amèrica del 

Nord i 
Central 

% Amèrica del 
Sud % Àsia i 

Oceania % 

València 922 27,26% 306 9,05% 373 11,03% 1.150 34,00% 631 18,66% 

 1. Ciutat Vella 34 26,15% 9 6,92% 12 9,23% 41 31,54% 34 26,15% 

 2. l'Eixample 69 34,16% 10 4,95% 37 18,32% 56 27,72% 30 14,85% 

 3. Extramurs 56 30,43% 8 4,35% 19 10,33% 60 32,61% 41 22,28% 

 4. Campanar 78 30,71% 25 9,84% 26 10,24% 85 33,46% 40 15,75% 

 5. la Saïdia 95 29,87% 24 7,55% 41 12,89% 125 39,31% 33 10,38% 

 6. el Pla del Real 8 29,63% 2 7,41% 2 7,41% 7 25,93% 8 29,63% 

 7. l'Olivereta 76 18,58% 44 10,76% 30 7,33% 156 38,14% 103 25,18% 

 8. Patraix 47 37,30% 10 7,94% 17 13,49% 28 22,22% 24 19,05% 

 9. Jesús 53 25,48% 22 10,58% 18 8,65% 74 35,58% 41 19,71% 

10. Quatre Carreres 63 22,11% 16 5,61% 42 14,74% 106 37,19% 58 20,35% 

11. Poblats Marítims 89 43,20% 16 7,77% 16 7,77% 50 24,27% 35 16,99% 

12. Camins al Grau 80 33,47% 16 6,69% 19 7,95% 62 25,94% 62 25,94% 

13. Algirós 38 20,21% 16 8,51% 17 9,04% 68 36,17% 49 26,06% 

14. Benimaclet 5 7,94% 5 7,94% 16 25,40% 29 46,03% 8 12,70% 

15. Rascanya 35 14,34% 46 18,85% 37 15,16% 90 36,89% 36 14,75% 

16. Benicalap 9 17,31% 5 9,62% 5 9,62% 23 44,23% 10 19,23% 

17. Pobles del Nord 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

18. Pobles de l'Oest 52 27,66% 28 14,89% 18 9,57% 71 37,77% 19 10,11% 

19. Pobles del Sud 35 59,32% 4 6,78% 1 1,69% 19 32,20% 0 0,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, curso 2019-20. Oficina d’Estadística. Ajuntament de 
València.



 

19 
Polítiques publiques de joventut per a afrontar la pandèmia 

Al seu torn, fent referència a les dades consultades corresponents al curs 
acadèmic 2019-2020, l’alumnat que cursa estudis de Batxillerat suma un total 
de 11.316 persones, on el percentatge de dones és 11,79 punts percentuals 
superior al dels homes (54,57% i 42,78%, respectivament). Els districtes que 
concentren el número més alt de població jove matriculada en Batxillerat són 
l’Olivereta, Ciutat Vella, la Saïdia, Extramus, seguits pel Pla del Real i l’Eixample, 
tal com pot veure’s en la següent taula.  

Taula 8. Característiques generals de l’alumnat de Batxillerat per districte i titularitat del centre. 
Curso 2019-2020 

  SEXE TITULARITAT DEL CENTRE 

DISTRICTE  Total Homes Dones 
No 

consta Públic % Privat % 

València 11.316 4.841 6.175 300 6.260 55,32% 5.056 44,68% 

 1. Ciutat Vella 1.255 399 650 206 976 77,77% 279 22,23% 

 2. l'Eixample 890 399 491 0 153 17,19% 737 82,81% 

 3. Extramurs 1.043 485 558 0 180 17,26% 863 82,74% 

 4. Campanar 745 301 444 0 343 46,04% 402 53,96% 

 5. la Saïdia 1.054 448 559 47 551 52,28% 503 47,72% 

 6. el Pla del Real 903 378 525 0 0 0,00% 903 100,00% 

 7. l'Olivereta 1.439 696 743 0 1.057 73,45% 382 26,55% 

 8. Patraix 412 186 226 0 340 82,52% 72 17,48% 

 9. Jesús 192 98 94 0 192 100,00% 0 0,00% 

10. Quatre Carreres 659 299 360 0 360 54,63% 299 45,37% 

11. Poblats Marítims 515 216 299 0 409 79,42% 106 20,58% 

12. Camins al Grau 487 229 258 0 346 71,05% 141 28,95% 

13. Algirós 551 195 309 47 551 100,00% 0 0,00% 

14. Benimaclet 233 120 113 0 98 42,06% 135 57,94% 

15. Rascanya 411 163 248 0 278 67,64% 133 32,36% 

16. Benicalap 101 46 55 0 0 0,00% 101 100,00% 

17. Pobles del Nord 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

18. Pobles de l'Oest 264 120 144 0 264 100,00% 0 0,00% 

19. Pobles del Sud 162 63 99 0 162 100,00% 0 0,00% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, curso 2019-20. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València 

Respecte a la procedència de l’alumnat estranger que cursa Batxillerat, els 
més representatius en número són d’origen europeu i sud-americà, seguits a 
considerable distància per la nacionalitat asiàtica, d’Amèrica del nord i central 
i, finalment, d’Àfrica. La concentració més gran de població d’altres 
nacionalitats la trobem, principalment, en els districtes de l’Olivereta, Ciutat 
Vella, Saïdia, Poblats Marítims i Quatre Carreres.  
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Taula 9. Característiques generals d’alumnat estranger de Batxillerat per districte. Curso 
2019/2020 

DISTRICTE EUROPA ÀFRICA 
AMÈRICA 

DEL NORD 
I CENTRAL 

AMÈRICA 
DEL SUD 

ÀSIA I 
OCEANIA 

VALÈNCIA 300 75 85 289 167 

 1. Ciutat Vella 32 4 10 21 14 

 2. l'Eixample 14 6 6 14 4 

 3. Extramurs 16 5 2 10 17 

 4. Campanar 26 10 12 40 15 

 5. la Saïdia 24 3 11 34 17 

 6. el Pla del Real 10 3 2 4 1 

 7. l'Olivereta 47 13 7 56 17 

 8. Patraix 7 2 1 8 8 

 9. Jesús 4 3 1 6 1 

10. Quatre Carreres 19 3 3 21 18 

11. Poblats Marítims 22 3 3 18 9 

12. Camins al Grau 17 5 4 12 10 

13. Algirós 14 4 7 17 13 

14. Benimaclet 4 0 1 3 4 

15. Rascanya 17 8 12 17 14 

16. Benicalap 7 0 0 1 3 

17. Pobles del Nord 0 0 0 0 0 

18. Pobles de l'Oest 10 3 3 5 2 

19. Pobles del Sud 10 0 0 2 0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, curso 2019-20. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València 

En l’última dècada s’observa un repunt de la formació professional, 
concretament, un increment d’alumnat matriculat en Cicles formatius de 
grau mitjà i superior, en el cas del grau mitjà del curs 2006-2007 al curs 2019-
2020 s’incrementa la matriculació en 3.865 alumnes. Respecte a l’alumnat 
estranger, també ha augmentat el seu valor des del curs 2017-2018 fins a 
arribar al 10,52%.   
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Taula 10. Evolució de l’alumnat espanyol i estranger per curs acadèmic i Cicle Formatiu Grau Mitjà 
en absoluts i percentatges.  

 CFGM 

 TOTAL 
ALUMNAT 

ALUMNAT 
ESPANYOL 

% 
ESPANYOLS 

ALUMNAT 
ESTRANGER 

% 
ESTRANGERS 

2006-2007 5.231 4.792 91,61 439 8,39 

2008-2009 5.831 5.203 89,23 628 10,77 

2010-2011 6.934 6.148 88,66 786 11,34 

2012-2013 8.018 7.210 89,92 808 10,08 

2014-2015 8.789 7.773 88,44 1.016 11,56 

2016-2017 8.665 7.752 89,46 913 10,54 

2017-2018 8.760 7.888 90,05 872 9,95 
2018-2019 8.683 7.784 89,65 899 10,35 
2019-2020 9.096 8.139 89,48 957 10,52 
      

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València 

En el cas dels Cicles Formatius de grau superior s’observa un increment major 
d’alumnat que en els cicles de grau mitjà, concretament entre el curs 2006-
207 i el curs 2019-2020 quasi es triplica el nombre d’alumnes matriculat (de 
5.997 a 14.474). En aquestes dades es pot observar que hi ha una orientació 
major cap a la realització d’estudis professionals. El percentatge d’alumnes 
estrangers descendeix del curs 2006-2007 al 2012-2013 (de 9,09 a 5,93%), any a 
partir del qual s’observa un lleuger augment fins a arribar al percentatge més 
alt en el curs 2019-2020 (9,94%)   

Taula 11. Evolució de l’alumnat espanyol i estranger per curs acadèmic i Cicle Formatiu Grau 
Superior en absoluts i percentatges.  

 CFGS 

 Total 
alumnat 

Alumnat 
espanyol 

% espanyols 
Alumnat 
estranger 

% 
estrangers 

2006-2007 5.997 5.452 90,91 545 9,09 

2008-2009 7.085 6.422 90,64 663 9,36 

2010-2011 9.416 8.649 91,85 767 8,15 

2012-2013 11.729 11.034 94,07 695 5,93 

2014-2015 12.677 11.821 93,25 856 6,75 

2016-2017 12.734 11.839 92,97 895 7,03 

2017-2018 12.978 11.991 92,39 987 8,23 

2018-2019 13.384 12.269 91,67 1.115 9,09 

2019-2020 14.474 13.165 90,96 1.309 9,94 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València. 

La presència d’universitats a la ciutat de València, situa la ciutat com un pol 
d’atracció per a la població que cursa estudis universitaris, de grau, màster o 
doctorat. El nombre de matriculats totals a universitats ubicades a València 
durant el curs 2018-2019 és de 92.186 persones (de les quals 45.316 són 
dones).El 61,37% dels universitaris estan matriculats en universitats públiques 
valencianes. Del total d’alumnat matriculat, 20.264 resideixen a València. 
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Taula 12. Alumnat universitari matriculat per universitat i resident en València. Curs 2018-2019  

 Total matriculats Residents a València 

 Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones 
Universitat Politènica de 
València 16.539 6285 10.254 4714 1752 2962 

Universitat de València 40.042 25.030 15.012 11.645 6.902 4.743 

UNED 5.690 2.744 2.946 Sense dades 

CEU 8.685 2.954 5.731 Sense dades 
Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer 234 188 46 59 53 6 

Universitat Europea de València 1.753 799 954 542 223 319 

Florida universitària 1.257 710 547 325 187 138 
Universidad Católica San 
Vicente Mártir 9.267 3.589 5.678 2859 1135 1724 
Universidad Internacional 
Valenciana 8.414 2.814 5600 Sense dades 

EDEM 305 203 102 120 84 36 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Anuario Estadístico de la Ciudad de València 
2019.  

 

2.3 XIFRES D’OCUPACIÓ 

◆ Dades EPA sobre l’atur 
A partir de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que poden 
consultar-se al web de l’Ajuntament de València, el percentatge de dones 
aturades menors de 30 anys en relació amb el nombre total de dones aturades 
residents a la ciutat de València, durant l’any 2019, és del 23,2%. En aquest 
interval d’anys, des de 2010 a 2019, les taxes més baixes d’atur juvenil entre les 
dones es van registrar en 2014 (20,5%), però la tendència des de llavors fins ara 
ha suposat un increment progressiu fins l’any 20184. Pel que respecta a la 
situació dels homes menors de 30 anys, el percentatge d’atur en 2019 se situa 
per damunt de les dones, arribant fins al 27,8%. Cal destacar l’any 2018, on 
representen un valor de 34,6%, que és la quota més alta que s’ha registrat en 
els últims 10 anys. El percentatge d’homes menors de 30 anys des de 2014 ha 
representat una tendència decreixent en passar del 31,6% en 2014, 30,3% en 
2015 i baixar fins al 28,1% en 2016. Tot i que els anys 2017 i 2018 mostren un 
augment significatiu, observem que l’any 2019 segueix la mateixa tendència 
decreixent dels anteriors anys. 

Pel que fa al percentatge de persones aturades que busquen la primera feina, 
en 2019 va ser de l’11,3% en el cas dels homes (per damunt del 8,9% i l’11% 
registrat entre els homes en 2016 i 2017) i del 7,1% entre les dones (per davall 
del 10,4% i el 7,7% registrat en aquest altre grup de població els anys anteriors). 
Cal destacar en el cas de les dones que ha augmentat el percentatge de dones 

 
4 Aquests valors s’han obtingut com a mitjanes aritmètiques de les estimacions trimestrals 
trobades a l’Enquesta de Població Activa (EPA).  
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respecte a l’any anterior, ja que en 2018 representaven un 5,7%, el valor més 
baix en els últims set anys.  

 

◆ Dades Demandants Actius Aturats Labora 2019-2021  
Per tal de conèixer l’impacte de la pandèmia en l’atur a la ciutat de Valencia 
és presenta un breu comparació entre les dades registrades en 2019, 2020 i 
2021. Aquestes dades ens permetran observar els efectes que ha tingut la crisi 
de la COVID a l’ocupació.  En la taula 13 s’observen les dades sobre la 
distribució d’atur registrat a la ciutat de València els mesos de gener, març, 
maig, juliol, setembre i octubre de 2019 i 2020. No obstant això, per a l’any 2021 
sols hi ha dades actualitzades fins el mes de juliol. Les dades al mes de gener 
són relativament semblants durant els dos primer anys, però al 2021 
augmenta significativament fins un registre de 66.874 persones aturades 
(13.000 persones més que l’any anterior).  A partir del mes de març comencen 
a incrementar el seu valor, arribant fins a més de 10.000 persones aturades 
més en 2020 respecte al mateix període en 2019.  Aquestes altes xifres es 
mantenen a març de 2021, però observem que amb el pas dels mesos 
disminueix fins ocupar un total de 63.968.  

Taula 13. Distribució d’atur registrat a la ciutat de València (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre, 
Octubre) 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Gener 54.366 53.007 66.874 

Març 53.738 58.318 66.704 

Maig 52.583 64.731 64.729 

Juliol 52.621 65.107 63.968 

Setembre 53.442 65.006 -- 

Octubre 53.578 64.515 -- 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

En la taula 14 observem la distribució percentual de les persones registrades 
en Labora segons el sexe durant els mesos dels anys 2019, 2020 i 2021. 

Si fem la comparativa amb els anys 2019 i 2020, no trobem quasi distincions 
per sexe, ja que afecta per igual als dos col·lectius, incrementant els seus valors 
respecte a l’any anterior. L’únic que s’observa és un lleuger increment dels 
homes durant tots els mesos, destacant octubre de 2020, on les dones 
representen un 57,92% i els homes un 42,08% en octubre de 2019). En 2021, hi 
ha un predomini del col·lectiu femení com a demandant de treball a la ciutat 
de València, que augmenta amb el pas dels mesos, ocupant un valor del 
58,95% del total al mes de juliol.  
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Taula 14. Distribució percentual de les persones registrades en Labora segons sexe (Gener, Març, 
Maig, Juliol, Setembre, Octubre) 2019-2021 

 
 
 
  2019 

 TOTAL DEMANDANTS DONES HOMES 

 Absolut Absolut % Absolut % 

Gener 54.366 31.963 58,79 22.403 41,21 

Març 53.738 31.670 58,93 22.068 41,07 

Maig 52.583 31.290 59,51 21.293 40,49 

Juliol 52.621 31.345 59,57 21.276 40,43 

Setembre 53.442 31.617 59,16 21.825 40,84 

Octubre 53.578 31.714 59,19 21.864 40,81 
 

 2020 

 TOTAL DEMANDANTS DONES HOMES 

 Absolut Absolut % Absolut % 

Gener 53.007 31.158 58,78 21.849 41,22 

Març 58.318 33.717 57,82 24.601 42,18 

Maig 64.731 37.005 57,17 27.726 42,83 

Juliol 65.107 37.580 57,72 27.527 42,28 

Setembre 65.006 37.522 57,72 27.484 42,28 

Octubre 64.515 37.365 57,92 27.150 42,08 
Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

 2021 

 TOTAL DEMANDANTS DONES HOMES 

 Absolut Absolut % Absolut % 

Gener 68.874 38.632 56,09 28.242 41,01 

Març 66.704 38.680 57,99 28.024 42,01 

Maig 64.729 37.799 58,40 26.930 41,60 

Juliol 63.968 37.711 58,95 26.257 41,05 

Setembre -- -- -- -- -- 

Octubre -- -- -- -- -- 

 

En la taula 15 es presenta la distribució de les persones segons grans grups 
d’edat en 2019, 2020 i 2021.  

Si fem la comparativa amb els anys anteriors, observem que en 2019 el nombre 
de menors de 25 anys aturats augmenta en més de 1.700 persones al mes 
d’octubre de 2020.  Per la qual cosa el nombre d’aturats del grup d’edat de 25-
44 anys s’incrementa en més de 5.600 persones. Durant l’any 2021 amb el pas 
dels mesos s’observa una disminució de les persones aturades en tots els 
grups d’edat, per tant segueix una tendència inversa al 2020, on augmenten 
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considerablement els valors. En 2021 observem que les majors de 44 anys són 
les més afectades respecte a l’atur. De molt prop el segueixen les persones 
d’edat d’entre 25-44 anys, amb diferències de més d’11 punts percentuals. 

L’any 2020 és l’any en el que millor s’observa l’impacte de la pandèmia en els 
demandants de treball. Augmenten més de 2.000 persones en el grup de 
menors de 25 anys, més de 5.000 persones en el grup de 25 a 44 anys i quasi 
5.000 persones en el grup de més de 45 anys. Com a diferències entre els tres 
grups observem una baixada del nombre de demandants d’atur en 2021 en 
ambdós grups de menors de 45 anys i una lleugera pujada en el cas de majors 
de 45 anys. 

Taula 15: Distribució percentual de les persones registrades en Labora segons grup 
d’edat (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre, Octubre) 2019-2021 

 2019 

 
TOTAL 
DEMANDANTS <25 25-44 >44 

 Absolut Absolut % Absolut % Absolut % 

Gener 54.366 3.767 6,93 21.053 38,72 29.546 54,35 

Març 53.738 3.853 7,17 20.271 37,72 29.614 55,11 

Maig 52.583 3.735 7,10 19.547 37,17 29.301 55,72 

Juliol 52.621 3.407 6,47 19.992 37,99 29.222 55,53 

Setembre 53.442 3.941 7,37 20.062 37,54 29.439 55,09 

Octubre 53.578 4.086 7,63 19.983 37,30 29.509 55,08 

 

 2020 

 TOTAL DEMANDANTS <25 25-44 >44 

 Absolut Absolut % Absolut % Absolut % 

Gener 53.007 3.512 6,63 19.991 37,71 29.504 55,66 

Març 58.318 4.077 6,99 23.052 39,53 31.189 53,48 

Maig 64.731 5.033 7,78 26.791 41,39 32.907 50,84 

Juliol 65.107 5.513 8,47 26.588 40,84 33.006 50,70 

Setembre 65.006 5.836 8,98 26.019 40,03 33.151 51,00 

Octubre 64.515 5.824 9,03 25.666 39,78 33.025 51,19 
 

 2021 

 TOTAL DEMANDANTS <25 25-44 >44 

 Absolut Absolut % Absolut % Absolut % 

Gener 68.874 5.718 8,30 26.981 39,17 34.175 49,62 

Març 66.704 5.754 8,63 26.629 39,92 34.321 51,45 

Maig 64.729 5.146 7,95 25.530 39,44 34.053 52,61 

        

Juliol 63.968 4.952 7,74 25.012 39,10 34.004 53,16 

Setembre -- -- -- -- -- -- -- 

Octubre -- -- -- -- -- -- -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 
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A continuació es mostra la distribució percentual de les persones registrades 
al Labora segons la seua nacionalitat. Del pas de l’any 2019 al 2020, observem 
un lleuger augment de les persones estrangeres registrades a l’atur, 
incrementant el seu valor amb el pas dels mesos (en octubre de 2019 
presentava un total de 7.912 persones estrangeres i en 2020 el nombre de 
persones de nacionalitat estrangera és de 11.089, és a dir, una diferència de 
3.177 persones més aturades). Respecte a l’any 2021 observem que les 
persones estrangeres registrades a l’atur fins al mes de març continuen 
augmentant fins arribar a un valor de 12.224 persones estrangeres. Tot i que a 
partir del mes de maig disminueix el seu valor, continua sent superior als anys 
anteriors, ocupant una representació del 18,13% al mes de juliol (mentre que a 
l’any 2019 representa un 14,99% i un 16,88% a l’any 2020).  

 

Taula 16: Distribució percentual de les persones registrades en Labora segons 
nacionalitat (Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre, Octubre) 2019-2021 

 

 2019 

 ESPANYOLA ESTRANGERA 
TOTAL 
DEMANDANTS 

 Absolut % Absolut % Absolut 

Gener 46.199 84,98 8.167 15,02 54.366 

Març 45.586 84,83 8.152 15,17 53.738 

Maig 44.689 84,99 7.894 15,01 52.583 

Juliol 44.733 85,01 7.888 14,99 52.621 

Setembre 45.571 85,27 7.871 14,73 53.442 

Octubre 45.666 85,23 7.912 14,77 53.578 
 

 2020 

 ESPANYOLA ESTRANGERA 
TOTAL 
DEMANDANTS 

 Absolut % Absolut % Absolut 

Gener 44.837 84,59 8.170 15,41 53.007 

Març 49.124 84,23 9.194 15,77 58.318 

Maig 54.053 83,50 10.678 16,50 64.731 

Juliol 54.118 83,12 10.989 16,88 65.107 

Setembre 53.798 82,76 11.208 17,24 65.006 

Octubre 53.426 82,81 11.089 17,19 64.515 
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 2021 

 ESPANYOLA ESTRANGERA 
TOTAL 
DEMANDANTS 

 Absolut % Absolut % Absolut 

Gener 54.808 79,58 12.066 17,52 68.874 

Març 54.480 81,67 12.224 18,33 66.704 

Maig 52.830 81,62 11.899 18,38 64.729 

Juliol 52.371 81,87 11.597 18,13 63.968 

Setembre -- -- -- -- -- 

Octubre -- -- -- -- -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

En la taula 17 es presenten les dades de les persones registrades a Labora per 
sexe i grup d’edat, que mostren que amb el pas dels mesos durant l’any 2021 
han disminuït el seu nombre en termes absoluts. Si comparem aquestes 
dades de l’any 2019 amb les de l’any 2020, observem un increment de les 
persones registrades al mes d’octubre, concretament una diferència de 1.738 
en els joves menors de 25 anys, 5.683 en la cohort d’edat de 25-44 anys i 3.515 
en els majors de 44 anys.  

Si fem referència al sexe, observem que en els joves menors de 25 anys hi ha 
una lleu tendència a la masculinització de les persones aturades. No obstant 
això, els altres grups d’edat mostren una tendència a la feminització (amb una 
diferència de 6.218 dones més que homes al rang de 25-44 anys i de 5.468 
dones més que homes majors de 44 anys).   

 

Taula 17: Distribució de les persones registrades en Labora segons sexe i grup d’edat 
(Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre, Octubre) 2019-2021 

 2021 

 <25 25-44 >44 

 Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Gener 2.992 2.726 5.718 14.280 19.895 34.175 10.970 16.011 26.981 

Març 3.005 2.749 5.754 14.288 20.033 34.321 10.731 15.898 26.629 

Maig 2.735 2.411 5.146 14.003 20.050 34.053 10.192 15.338 25.530 

Juliol 2.592 2.360 4.952 13.893 20.111 34.004 9.772 15.240 25.012 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

 

◆ Dades Demandants Actius Aturats Labora juliol 2021 
En aquest bloc es presenta una descripció de les dades de l’atur per centre 
d’adscripció en la ciutat de València en juliol de 2021.  

Per a facilitar la comprensió s’inclou un plànol sobre les zones en les quals es 
divideix la Ciutat de València en relació amb la pertinença als diferents centres 
de Labora distribuïts pel municipi. Aquesta classificació per zones s’estableix 
a partir dels Codis Postals del municipi.  
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Il·lustració 1: Zones definides a partir de l’adscripció als diferents centres de Labora a 
la Ciutat de València 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Labora 

 

En la taula 18 s’observen les dades sobre la distribució d’atur registrat per centre 
d’adscripció a la ciutat de València en juliol de 2020. Hi ha un total de 72.093 persones 
apuntades com a demandants d’ocupació en Labora. Els centres que tenen més 
persones registrades són Felip Rinaldi amb 10.954 aturats i aturades (aquest centre 
pertany als Poblats del Nord), Lluís Oliag amb 9.792 aturats i aturades i Vila Barberà 
amb 9.716 aturats i aturades. Els centres que tenen menor percentatge de 
demandants a la ciutat són el d’Avinguda del Cid (10,51%), Arts Gràfiques (11,18%) i 
Avinguda del Port (11,36%). Aquest últim centre pertany a Poblats Marítims i Camins al 
Grau.  

Taula 18. Distribució d’atur registrat per centre d’adscripció al juliol 2020.  

CENTRE D'ADSCRIPCIÓ 
TOTAL DEMANDANTS  

Absolut % 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL PORT 8.187 11,36 

VALÈNCIA-FELIP RINALDI 10.954 15,19 

VALÈNCIA-VILA BARBERÀ 9.716 13,48 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL CID 7.577 10,51 

VALÈNCIA-JOAN LLORENÇ 9.423 13,07 

VALÈNCIA-ALFAMBRA 8.384 11,63 

VALÈNCIA- LLUÍS OLIAG 9.792 13,58 

VALÈNCIA-ARTS GRÀFIQUES 8.060 11,18 

Total 72.093 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 
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En la taula 19, s’observa la distribució percentual de les persones registrades 
en Labora segons el sexe i centre d’adscripció. S’observa un predomini del 
col·lectiu femení en tots els centres de la ciutat de València. Entre ells, el que 
més destaca és el d’Avinguda del Cid amb un percentatge de dones del 
60,83%. Cal dir que en tots els centres les dones tenen una diferència de més 
de 17 punts percentuals amb els homes. Per això, es pot afirmar que a la ciutat 
de València es dóna una lleugera feminització de l’atur.   

Taula 19. Distribució percentual de les persones registrades en Labora segons sexe i 
centre d’adscripció. Juliol 2021. 

  

TOTAL 
DEMANDANTS DONES HOMES 

Absolut Absolut % Absolut % 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL PORT 8.187 4.849 59,23 3.338 40,77 

VALÈNCIA-FELIP RINALDI 10.954 6.536 59,67 4.418 40,33 

VALÈNCIA-VILA BARBERÀ 9.716 5.755 59,23 3.961 40,77 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL CID 7.577 4.609 60,83 2.968 39,17 

VALÈNCIA-JOAN LLORENÇ 9.423 5.566 59,07 3.857 40,93 

VALÈNCIA-ALFAMBRA 8.384 4.899 58,43 3.485 41,57 

VALÈNCIA- LLUÍS OLIAG 9.792 5.739 58,61 4.053 41,39 

VALÈNCIA-ARTS GRÀFIQUES 8.060 4.681 58,08 3.379 41,92 

Total 72.093 42.634 59,14 29.459 40,86 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

 

 

 

En la taula 20 es presenta la distribució percentual de les persones segons la 
seua edat i el centre on estan inscrits com a demandants d’ocupació. 
S’observa que tots els centres Labora de la ciutat de València segueixen la 
mateixa tendència, en la qual predominen els majors de 44 anys i li segueix 
de prop la cohort d’edat d’entre 25-44 anys. Els més joves, menors de 25 anys, 
en comparació amb les altres edats obtenen percentatges més baixos, ja que 
no arriben als 9,5 punts percentuals en cap dels centres (això es deu 
principalment al fet que l’interval d’edat és més xicotet, al retard en la 
incorporació al mercat laboral per la seua pertinença al sistema educatiu, 
entre altres).  Els centres on hi ha un percentatge de demandants menors de 
25 anys més elevat són: Felip Rinaldi (996), Lluís Oliag (712) i Vila Barberà (710). 
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Taula 20: Distribució percentual de les persones registrades en Labora segons grup 
d’edat i centre d’adscripció. Juliol 2020. 

CENTRE D'ADSCRIPCIÓ 

TOTAL CENTRE 
D'ADSCRIPCIÓ < 25 25 - 44 > 44 

Absolut Absolut % Absolut % Absolut % 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL PORT 8.187 696 8,50 3.183 38,88 4.308 52,62 

VALÈNCIA-FELIP RINALDI 10.954 996 9,09 4.310 39,35 5.648 51,56 

VALÈNCIA-VILA BARBERÀ 9.716 710 7,31 3.746 38,55 5.260 54,14 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL CID 7.577 597 7,88 2.886 38,09 4.094 54,03 

VALÈNCIA-JOAN LLORENÇ 9.423 670 7,11 3.677 39,02 5.076 53,87 

VALÈNCIA-ALFAMBRA 8.384 668 7,97 3.354 40,00 4.362 52,03 

VALÈNCIA- LLUÍS OLIAG 9.792 712 7,27 3.627 37,04 5.453 55,69 

VALÈNCIA-ARTS GRÀFIQUES 8.060 613 7,61 3.263 40,48 4.184 51,91 

Total 72.761 6.670 9,17 28.766 39,53 37.325 51,30 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

A continuació es mostra la distribució percentual de les persones registrades 
a Labora segons la seua nacionalitat. Entre ells destaquen lleugerament amb 
un percentatge menor de població estrangera els centres d’Arts gràfiques, 
Avinguda del Cid i Lluís Oliag, amb un 14,79%, un 16,13% i un 16,85%, 
respectivament. I destaquen amb un major percentatge de persones amb 
nacionalitat estrangera Avinguda del Port i Joan Llorenç, amb percentatges 
superiors al 19%.  

 

Taula 21: Distribució percentual de les persones registrades en Labora segons 
nacionalitat i centre d’adscripció. Juliol 2020. 

CENTRE D'ADSCRIPCIÓ 
ESPANYOLA ESTRANGERA 

TOTAL 
Absolut % Absolut % 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL PORT 6.600 80,62 1.587 19,38 8.187 

VALÈNCIA-FELIP RINALDI 8.956 81,76 1.998 18,24 10.954 

VALÈNCIA-VILA BARBERÀ 7.911 81,42 1.805 18,58 9.716 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL CID 6.355 83,87 1.222 16,13 7.577 

VALÈNCIA-JOAN LLORENÇ 7.632 80,99 1.791 19,01 9.423 

VALÈNCIA-ALFAMBRA 6.880 82,06 1.504 17,94 8.384 

VALÈNCIA- LLUÍS OLIAG 8.142 83,15 1.650 16,85 9.792 

VALÈNCIA-ARTS GRÀFIQUES 6.868 85,21 1.192 14,79 8.060 

Total 59.344 82,32 12.749 17,68 72.093 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

En la taula 22 es presenten les dades de les persones registrades a Labora per 
sexe, grup d’edat i centre d’adscripció. S’observa que en els menors de 25 anys 
hi ha una lleu tendència a la masculinització de les persones aturades a tots 
els centres, destacant el de Felip Rinaldi amb 516 homes aturats. No obstant 
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això, els altres grups d’edat mostren una tendència a la feminització, en els 
quals el percentatge de dones aturades ronda entre el 58,90 i el 61,69%. I 
destaca un major percentatge de dones en situació d’atur en el grup d’edat 
de majors de 44 anys (amb una diferència de més de 15,68 punts percentuals 
respecte als homes).   

Taula 22: Distribució de les persones registrades en Labora segons sexe, grup d’edat 
i centre d’adscripció. Juliol 2020. 

CENTRE D'ADSCRIPCIÓ 
< 25 25 - 44 > 44 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL PORT 369 327 696 1.234 1.949 3.183 1.735 2.573 4.308 

VALÈNCIA-FELIP RINALDI 516 480 996 1.651 2.659 4.310 2.251 3.397 5.648 

VALÈNCIA-VILA BARBERÀ 361 349 710 1.451 2.295 3.746 2.149 3.111 5.260 

VALÈNCIA-AVINGUDA DEL CID 335 262 597 1.129 1.757 2.886 1.504 2.590 4.094 

VALÈNCIA-JOAN LLORENÇ 349 321 670 1.425 2.252 3.677 2.083 2.993 5.076 

VALÈNCIA-ALFAMBRA 352 316 668 1.294 2.060 3.354 1.839 2.523 4.362 

VALÈNCIA- LLUÍS OLIAG 381 331 712 1.412 2.215 3.627 2.260 3.193 5.453 

VALÈNCIA-ARTS GRÀFIQUES 328 285 613 1.341 1.922 3.263 1.710 2.474 4.184 

Total 2.991 2.671 5.662 10.937 17.109 28.046 15.531 22.854 38.385 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 

 

◆ Dades contractacions 2019-2020-2021 
Si fem referència a les contractacions, observem que en 2021 existeixen diferències 
respecte a les diferents cohorts d’edat. El mes amb més contractacions de menors de 
25 anys es va donar al mes de juliol (9.222 persones contractades). Respecte a les 
cohorts d’edat de 25-44 anys i més de 44 anys observem que el mes de març van 
disminuir els contractes. En les cohorts d’edat 25-44 i més de 44 anys el nombre de 
contractacions augmenta del mes de gener al mes de juliol en 3.540 i 1.697 contractes 
més respectivament.   

Si comparem les dades de 2019 amb les de 2020, sí que s’observa l’impacte de la crisi 
a totes les cohorts d’edat, ja que en el mes de maig de 2019 trobem quasi el doble de 
persones contractades (8.998 en el rang de menors de 25 anys, 24.084 en el de 25-44 
anys i 8.626 en els majors de 44 anys). Encara que des de juliol han augmentat 
progressivament els contractes amb el pas dels mesos, no s’han equiparat als valors 
de 2019.    

Tabla 23. Nombre de contractacions per grups d’edat (Gener, Març, Maig, Juliol) 2021 

 2021 

 <25 25-44 >44 

 Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Gener 2.842 3.265 6.731 10.029 8.667 18.696 4.052 3.629 7.681 

Març 8.586 2.564 11.150 2.860 7.265 10.125 3.408 2.930 6.338 

Maig 1.312 663 1.975 4.659 2.870 7.529 2.137 1.324 3.461 

Juliol 3.182 2.667 5.849 9.443 7.769 17.212 3.418 3.158 6.576 
Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques publicades de Labora. 
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3. REVISIÓ D'ALTRES ESTUDIS EN L'ÀMBIT 
ESTATAL SOBRE L'IMPACTE DE LA 
PANDÈMIA EN LA JOVENTUT  

 
 
De forma quasi paral·lela a l’estudi exploratori Impacte de la COVID-19 en la 
joventut en la ciutat de València del Consell de la Joventut de València, l’IVAJ 
va realitzar una investigació semblant d’abast Comunitat Valenciana, 
L’Impacte de la Covid-19 i la “nova normalitat” en la joventut valenciana, 
amb resultats anàlegs als obtinguts en la capital valenciana. Les relacions 
socials, els estudis, el treball, les activitats d’oci, les emocions i la imatge de la 
joventut en els mitjans de comunicació van centrar els temes d’interès. 
 
Des de la irrupció de la Covid-19 fins a l’actualitat s’han succeït diferents 
estudis d’àmbit estatal, regional i local per a tractar de sintetitzar les 
conseqüències de la pandèmia en les condicions socioeconòmiques de la 
joventut. Com es pot comprovar en els següents exemples, els problemes que 
ixen a la llum no solament són els mateixos sinó que evidencien una vessant 
estructural que la crisi pandèmica ha agreujat. El present i el futur de les 
persones joves s’ha convertit en una problemàtica descontrolada que reclama 
ser tractada com un assumpte d’estat. 
 
L'Informe Joventut a Espanya 2020 està basat en l'Enquesta INJUVE 2019, el 
treball de camp de la qual es va realitzar entre novembre i desembre de 2019, 
i el Sondeig Covid-19 (INJUVE 2020), que es va dur a terme al juny de 2020 per 
a actualitzar les dades del primer amb motiu de la pandèmia. L'Enquesta 
INJUVE 2019 recull els resultats de 5.265 enquestes a població resident a 
Espanya de tots dos sexes, amb edats entre els 15 i els 29 anys, distribuïdes per 
comunitat autònoma i grandària de l'hàbitat de la persona enquestada, 
mentre que el Sondeig Covid-19 es va aplicar a 1.202 enquestes amb 
ponderació segons comunitat autònoma, gènere i edat. 
 
Encara que aquest estudi aprofundeix en les diferents variables que 
determinen les condicions de vida de la joventut espanyola, assumptes 
relacionats amb la formació com l'abandonament escolar o la 
sobrequalificació; la desocupació i la precarietat laboral, el retard en 
l'emancipació, la inseguretat davant el futur i el seu impacte en la salut física i 
mental es presenten com a problemes destacats de les persones joves, que la 
Covid-19 no ha fet més que aguditzar.  
 
En el terreny laboral, l'Informe Joventut a Espanya 2020 afirma que la crisi 
desencadenada en 2008 va conferir un caràcter estructural a la inestabilitat i 
la precarietat laboral de la joventut, materialitzada en un “estancament dels 
salaris, desajustaments entre les habilitats adquirides i les habilitats utilitzades 
en el treball, aparició de pràctiques de gig economy (també coneguda com 
economia de bitles) que afecten de manera desproporcionada als joves”. La 
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precarietat és encara així major entre les dones que entre els homes, amb un 
major nombre d'ocupacions temporals i/o a temps parcial. A menor edat 
també es dona una major precarietat.  
 
La Covid-19 aprofundeix en aquests problemes. D’acord amb el Sondeig 
COVID-19 “després del Gran Confinament un 38,9% de les i els joves aturats 
enquestats creien res probable o poc probable trobar un treball en el pròxim 
any, la qual cosa suposa un augment de quasi 3 punts (2,8) respecte a la 
situació pre-COVID (36,1%) i un empitjorament de les expectatives laborals”.  
 
Quant a l'emancipació, l'estudi afirma que “la reculada en l'edat d'eixida de 
casa dels progenitors no ha deixat d'eixamplar-se des de 2008: si en 2010 un 
53,3% de joves entre 18 i 34 anys vivia encara amb els seus pares, en 2019 es 
troba en aquesta situació el 64,5%, 10 punts més”. En realitzar la comparativa 
amb la pandèmia, “al desembre de 2019 un 48% de joves que encara viuen 
amb els seus pares es plantejava deixar de fer-ho, però al juny de 2020 només 
el 32,8% en aquesta situació s’ho planteja”. 
 
L'estudi L'impacte del Covid-19 en la població jove de Vitòria-Gasteiz 
realitza una anàlisi de fonts secundàries per a exposar les dimensions que 
defineixen la realitat de la joventut a nivell autonòmic, provincial i municipal. 
L'ocupació, l'habitatge i la formació es presenten com a pilars fonamentals a 
l'hora de construir els projectes de vida de les persones joves, i sobre els quals 
la Covid-19 ha tingut un impacte considerable. No obstant això, com s'apunta 
en l'informe “ens trobem davant un col·lectiu especialment vulnerable, que ha 
vist com els seus projectes vitals es veien afectats per una seqüència de 
recessions, caigudes i recuperacions de l’economia. Quan no acabàvem d'eixir 
d'una crisi, hem entrat en una altra”. 
 
La situació laboral de les persones joves tant basques com alabeses i vitorianes 
està marcada per la temporalitat, la parcialitat, un salari inferior i la 
sobrequalificació en relació amb les condicions de la població total. De març 
de 2020 a març de 2021 es va incrementar la desocupació de les persones joves 
a Vitòria en comparació al mateix període de 2019 a 2020. El percentatge de 
contractes temporals es va situar en el 90% en el període de la pandèmia.  
 
Aquestes condicions laborals limiten al seu torn l'accés a l'habitatge i la 
possibilitat de dur a terme un projecte vital autònom i digne. El lloguer és 
l'opció preferent de les persones joves basques encara que no la més 
desitjada, ja que no poden accedir a la compra d'un habitatge. Com en altres 
ciutats de l'estat espanyol, la bambolla immobiliària també defineix a Vitòria-
Gasteiz, amb un impacte xicotet de la Covid-19 en la baixada de preus.  
 
La precarietat laboral i el mercat immobiliari ja feien difícil l'emancipació 
abans de març de 2020 però “per a un 8,9% la pandèmia ha suposat no poder 
anar a viure pel seu compte i el 12,0% dels qui tenen de 25 a 34 anys no s'ha 
pogut emancipar en 2020 a causa de la situació provocada per la COVID-19.”, 
segons l'informe de l'Observatori Basc de Joventut (2020) 
#DinosComoLoLlevas. 
Segons aquest mateix estudi, la salut psíquica de la joventut basca es va 
ressentir en la pandèmia i per això també ocupa un lloc destacat en l'informe 
L'impacte del Covid-19 en la població jove de Vitòria- Gasteiz. Així, “el 32,5% de 
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la població jove enquestada afirma haver sentit ansietat o estrés durant el 
confinament; un 29,9% aclaparament o depressió; un 27,6% ràbia o enuig i un 
18,9% soledat o tristesa. La soledat aconsegueix el 38,2% entre els qui van 
passar el confinament en soledat. Per part seua, la Psicoasesoría del Servei de 
Joventut de Vitòria-Gasteiz va augmentar de 1.274 atencions en 2019 a 1.759 
en 2020. Des de la pandèmia la llista d'espera per a accedir a aquest servei 
també ha augmentat considerablement, havent d'ampliar el temps d'atenció.  
 
A partir de les diferents fonts estadístiques d'administracions i organismes 
públics, el primer Informe d'urgència Joventut en risc. Anàlisi de les 
conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19 sobre la població jove a 
Espanya de l’INJUVE i el Consell de la Joventut d'Espanya, publicat després 
del confinament, posava l'accent en la situació laboral de les persones joves i 
constatava un augment de l'atur juvenil. El nombre de persones demandants 
d'ocupació al març de 2020 era de 862.801 mentre que a l'abril ascendia a 
1.350.736 persones. Finalitzat l'estat d'alarma, la segona edició d'aquest 
informe, realitzat al juny i juliol de 2020, va constatar un augment de la taxa 
d'atur juvenil fins al 30% i que només el 33,5% de la joventut espanyola tenia 
una ocupació, inclòs qui es troba en situació d'ERTO. En les conclusions 
s'afirmava que “la crisi actual amenaça amb impactar amb major severitat en 
aquells sectors no essencials i de baixa productivitat tradicionalment associats 
a l'ocupabilitat jove amb el que, quan finalitzen els ERTO, la dinàmica 
d'acomiadaments associada als contractes precaris de les persones joves pot 
posar en perill l'ocupabilitat de més de la meitat de la joventut espanyola”. 
 
L'enquesta del CIS sobre Infància i joventut davant la pandèmia de la 
COVID-19 a 2.064 persones a partir de 18 anys, publicada al juliol de 2021, 
evidència una vegada més els problemes als quals s'enfronten les persones 
joves espanyoles. El 54,2% dels espanyols creu que els joves són considerats 
com a “ciutadans de segona categoria amb posicions i oportunitats pitjors”. 
D'aquests, un 47,4% creu que és “per falta d'oportunitats laborals, ocupacions 
estables i de qualitat”. Actualment, un 73,2% creu que “les noves generacions 
viuran pitjor que els seus pares en general”, mentre que abans de la pandèmia 
era un 48,9%. Un 82% afirma que les administracions públiques “no fan prou 
en aquests moments per secundar i ajudar els joves”. 
 
Respecte a l'actitud dels joves enfront de la pandèmia, un 84,4% valora 
positivament com la majoria dels joves “ha seguit els protocols anticovid en 
els col·legis, instituts i universitats: amb un ús correcte de la màscara, llavat de 
mans, quarantenes, etc.”. 
 
L'informe Joves espanyols 2021. Ser jove en temps de pandèmia, de 
l'Observatori Iberoamericà de la Joventut i la Fundació SM extrau les 
conseqüències sanitàries i socioeconòmiques de la pandèmia de la Covid-19 
en la joventut a partir d'una enquesta en línia a 1.609 joves residents en 
Espanya d'entre 15 i 29 anys, que es va realitzar entre març i abril de 2020.  
 
L'enquesta preguntava sobre diferents qüestions com  valors, espiritualitat, 
integració político-social, cultura i oci, perspectives de futur sobre la formació 
i l'ocupació, actituds respecte a la igualtat de gènere i la diversitat o l'impacte 
de la tecnologia en les relacions i els hàbits de consum de la informació. Per 
ordre d'importància situen com a temes rellevants la salut (81,4%), la família 
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(73,6%), l'educació (68%), la igualtat de gènere (67,4%), la igualtat social (58,9%), 
el medi ambient (55,1%), el treball (50,9%), la vida moral i digna (50,6%), els 
amics i coneguts (49,1%), el temps lliure i oci (48,6%), guanyar diners (44,1%), la 
parella (44%), la vida sexual satisfactòria (32,8%), la competència professional 
(31,6%), la política (16,5%) i la religió (10,6%). 
 
En relació a temes relacionats amb l'educació i la perspectiva socioeconòmica 
de la joventut que són presents en altres estudis, segons aquest informe de 
l'Observatori Iberoamericà de la Joventut i la Fundació SM, el 96% de les 
persones joves atorguen a l'educació molta o bastant importància. Per al 41% 
dels joves, aquesta valoració està motivada per la possibilitat de trobar 
ocupació. Destaca, d'altra banda, el 30% que ha deixat d'estudiar per motius 
econòmics. 
 
D'altra banda, el 46% de les persones joves pensa que la seua vida serà millor 
que la dels seus progenitors. No obstant això, el 26% no creu que puga millorar 
les seues condicions de vida i el 16% considera que seran pitjors.  
 
El 49% creu que tindrà moltes dificultats per a poder treballar en allò que els 
agrade, mentre que el 48% considera que la dificultat serà aconseguir un 
habitatge adequat. Les dificultats per a poder formar una llar o família, o per a 
ser autosuficients econòmicament seran altes o molt altes per al 41% de les 
persones enquestades. L'emigració és una possibilitat bastant o molt 
probable per al 52% amb l'objectiu de trobar ocupacions més ben 
remunerades o millorar la qualitat de vida. 
 
En el marc de la jornada Crisi i Recuperació Econòmica, organitzada per l’APIE, 
l'Observatori de la Realitat Financera (ORFIN) i la Universitat d'Alcalá 
d’Henares, el Director General d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, 
Óscar Arce, va exposar la ponència La crisi del Covid-19 i el seu impacte 
sobre les condicions econòmiques de les generacions joves. En la 
presentació es conclou que molts dels reptes de l'economia espanyola 
anteriors a la pandèmia s'han vist aguditzats i afecten de manera especial a la 
joventut: sistema educatiu, mercat de treball, habitatge, incertesa i 
inestabilitat de la renda, l'augment de la pressió́ sobre les finances públiques 
i sobre el sistema públic de pensions, als quals cal afegir la transició ecològica 
i l'envelliment de la població. 
 
Quant a l'educació encara es desconeix l'impacte del tancament dels centres 
educatius durant el confinament, encara que la pandèmia sembla no haver 
accelerat l'abandonament primerenc del sistema educatiu. Segons aquest 
estudi, “la falta d'oportunitats professionals ha propiciat que més joves 
continuen els seus estudis de formació reglada al llarg de 2020”. No obstant 
això, en comparació amb els països de la UE, “els universitaris espanyols tenen 
més dificultats per a trobar ocupació i accedir a un lloc concorde a la seua 
formació, independentment de la seua especialització”. 
 
La incertesa sobre la renda futura és major entre les persones joves, que són a 
més les qui tenen una taxa d'ocupació menor i una taxa major de persones 
sense ingressos laborals. La seua vinculació amb el mercat laborar és “fràgil” 
donada la parcialitat no desitjada tant en el nombre d'hores com en la duració 
dels contractes. Això té un impacte directe en els ERTO, ja que joves, 
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treballadors temporals i amb menys antiguitat s'han beneficiat menys 
d'aquest recurs.  
 
Les dificultats laborals i financeres han anat retardant l'edat d'emancipació i 
han propiciat un descens en la taxa de propietat de l'habitatge entre la 
joventut, la qual cosa ha augmentat la demanda d'habitatge de lloguer. 
L'augment dels lloguers previ a la pandèmia resta un porció elevada de la 
renda de les persones joves.  
 
La incertesa de la pandèmia ha tingut així mateix un impacte negatiu en la 
natalitat, amb una caiguda dels naixements del 20% anual al gener de 2021 
segons l'INE. 
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4.PERCEPCIÓ DELS PROBLEMES DE LA   
JOVENTUT DE VALÈNCIA UN ANY DESPRÉS 
DE LA IRRUPCIÓ DE LA PANDÈMIA 
 
 
Quasi un any després de la publicació del primer informe sobre l’impacte de 
la Covid-19 en la joventut de València, les persones joves i expertes que han 
participat en aquest segon estudi continuen emfatitzant l’enorme impacte 
que la pandèmia ha tingut en la ciutadania jove de la ciutat i no dubten en 
senyalar-la com un dels col·lectius més afectats.  
 

“Tremendo. El impacto tremendo” (EI9PQ) 
 

“El impacto en su conjunto, bueno como toda la ciudadanía evidentemente ha sido muy 
muy importante. En este caso, yo creo que la juventud ha sido uno de los sectores más 
destacados por muchas razones” (EI3EJ) 

 
L’ocupació i l’habitatge centren les preocupacions per la seua interrelació. En 
aquesta ocasió n’hi ha una major persistència en afirmar que aquests 
problemes ja existien abans però que la pandèmia els ha dimensionat. 
 

“Pues, mira nosotros por ejemplo durante la pandemia yo creo que todavía se mantiene 
porque seguimos la pandemia. Pues por supuesto, cuestiones ya históricas entre comillas 
pues como sería vivienda, emancipación y empleo siguen, por no decir que se han 
incrementado ¿vale?”  (EI3EJ) 

 
“O sea que yo para mí destacaría eso, pues lo que había heredado de antes y lo nuevo que 
ha surgido con la pandemia que lo tenemos que seguir resolviendo” (EI3EJ) 

 
“I ara pues esta situació de postpandemia pues no sé. Pues no sé si pitjor que abans 
perquè les carències continuen sent les mateixes o pitjor en tema laboral, del atur del 
50% de la joventut, del accés a la vivenda que son els 2, els 2 pilars fonamentals per a 
iniciar una vida independent” (EI1EH) 

 
“Es algo más estructural, que ya estaba antes. Que la pandemia puede que haya 
potenciado o que haya agravado, pero que esto hace… existe desde hace mucho tiempo 
[asentimiento entrevistadora]” (FG01JU) 

 
Tanmateix, a conseqüència de l’incertesa de la pandèmia, les persones joves 
han començat a ser conscients de que les dificultats que els impedeixen 
desenvolupar el seu projecte vital estan incidint negativament en la seua salut 
mental. 
 

“Ahora con la pandemia eh… lo que se agrava sobre todo es en problemas personales y… y 
psicológicos incluso. Porque eh… toda esta… [ntx] esta situación, como ya venía de antes, 
pero parecía que… que bueno, que lo veríamos como lejano, como… como que podíamos… 
que ya llegaríamos a ese punto. Y ahora, este año y medio que ha pasado más o menos 
desde que empezó la pandemia, han sido como eh… O sea, como si metiéramos el turbo 
y pasáramos rápido desde 2019 hasta 2021, eh… ¿Qué ha pasado aquí? Se ha agravado todo 
de manera mucho más rápido y ahora nos encontramos en esta situación con los ánimos… 
voy a decir ánimos, por no decir otra cosa, pero con los ánimos mucho más bajos que antes 
y tenemos que enfrentarnos a una situación más complicada que antes. Entonces, no 
ayuda para nada” (FG01JU) 
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Les expectatives de futur continuen sent descoratjadores tant per les 
successives crisis viscudes com per l’incertesa i l’absència d’oportunitats.  
 

“És molt dur ser jove avui en dia sincerament, si es que alguna vegada ha sigut 
fàcil. Però jo mire molta, hòstia, molta empatia i comprensió perquè ostres ho 
tenen fatal. Ho tenen fatal amb la crisi climàtica, que dius òstria quin futur les 
espera, no? Quines possibilitats de desenvolupar una vida autònoma tenim i de 
formar família i més enllà d'això de de tindre un futur vital, pensions, cures, quan 
siguen majors, a nivell mediambiental... No sé, un panorama prou...” (EI1EH) 
 
“Entonces pues en ese aspecto yo creo que es mucha incertidumbre y creo que 
el futuro se ve bastante negro, bastante negro porque hemos pasado un Covid, 
un covid que eso es de las películas ¿no? Entonces pues pinta negro pinta negro 
para muchas para muchos sectores para muchos sectores. Pinta negro” 
(FG03NU) 
 
“eh… creo que nosotros, nuestra generación al final, la percepción que tenemos 
de la realidad es que eh… cuando empezamos a tener un poco de uso de razón y 
de conciencia, la crisis de 2008. O sea, la mayor crisis, tal… el paro, no sé cuántos. 
Y ahora cuando parecía que la cosa iba a empezar a ir bien, ala, a nuestra casa 
encerrados. Entonces, eh… claro, es un poco esa situación de joder, es que el 
futuro es más negro que, que negro. ¿En qué momento voy a ver que, que el 
futuro va a ir bien? O sea, a diferencia de nuestros padres que sí que veían el 
futuro con optimismo, pues…” (FG02JU) 

 

Les persones joves se senten abandonades per l’Administració i la política. La 
joventut percep -i també els perfils experts- que no forma part de l’agenda 
pública perquè no dona vots. Està en el discurs però no en la fulla de ruta. Un 
exemple que citen és que han sigut els últims en rebre la vacuna quan se’ls 
culpabilitzava tot el temps de causar les onades de contagis.  
 

“No sé si això esta per ahí però... [riu entrevistadora i entrevistada] Però estaria bé saber el 
que pensen. Jo crec que igual no perceben molta molta oportunitat” (EI1EH) 
 
“El problema que creo que hay de… si yo fuera político, posiblemente actuaría como todos 
los políticos, que es pasando completamente de la juventud porque no da votos. O sea, los 
votos los da eh… los boomers” (FG02JU) 
 
“no veo que se estén tomando muchas medidas realmente efectivas en el momento para 
solucionar un poco los problemas de los jóvenes [asentimiento entrevistadora] Y urge, 
urge porque… porque es que… [ntx] son el futuro. Realmente es que son el futuro” 
(EI8PC) 
 
“Sí, sí, está, está però no però no sé està governant pa la joventut. I ja no sols per a la franja 
de joventut sinó pa la joventut que siguen més adults del futur. No estem, no estem 
construint una societat per a per a ells” (EI10EH) 
 
“Yo al menos que intento bastante enterado de la política también a nivel local, no veo que 
se esté… que se esté atajando los problemas que tiene la juventud, ni a nivel local, ni 
autonómico, nacional… No veo que… que sea un problema que esté en la agenda política… 
mediática parece que está entrando, que entra tímidamente, pero… la agenda política… 
[asentimiento entrevistadora] yo… yo al menos no lo veo [asentimiento entrevistadora]” 
(FG01JU) 
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“Todas esas noticias que había de, no sé si es la cuarta o la quinta ola, un montón de 
jóvenes hospitalizados pero es que somos los únicos sin vacunar. ¿Cómo no vamos a estar 
en el hospital?” (EG01NU) 

 
Des de l’inici de la pandèmia s’han sentit assenyalats i estigmatitzats en els 
mitjans de comunicació sense que es tingueren en compte les seues 
necessitats, la qual cosa ha suposat un motiu més de preocupació. Aquesta és 
una visió compartida per una part de les persones expertes. 
 

“Han sigut massa atacats en època de pandèmia. Poc, han sigut poc comprensius amb els 
joves i bueno estic pensant que sols vec al joves en el mitjans de comunicació per a fer de 
chivo expiatorio [assentiment de l'entrevistadora]” (EI10EH) 
 
“Però jo creo que s'ha viscut i sobre tot això lo que se diu, no? la criminalització de la 
joventut a l'hora de ser vector de transmissió. Ara ho estem veient en esta ola que ja se 
està anomenant la ola jove, no? la onada jove. Aleshores també han hagut de carregar 
amb eixa eixa mala imatge de irresponsables, de que només es interessa la beguda, el 
botelló, de la festa...” (EI1EH) 
 
“También creo que somos como una generación a la que se le han puesto muchas cargas 
de repente, ya no solo las que teníamos por cuestión de edad de estudios, trabajo, futuro 
laboral… Si no como que ahora brotes entre los jóvenes, como que se nos echa un poco la 
culpa de pandemia, cuando no tiene por qué ser necesariamente así, cuando hace unos 
meses eran otros sectores de la población” (FG01JU) 
 
“¿Cuál es el sector de la población menos vacunado? Pues los jóvenes. O sea, ¿dónde van 
a aparecer los contagios? En los jóvenes. No es cuestión de que salgan más o que salgan 
menos, que también. Si no es cuestión de la vacunación, hay que acelerar la vacunación, 
hay que vacunar a los jóvenes y ya está [asentimiento entrevistadora] Pero no puedes 
criminalizar solamente al hecho de que estamos saliendo de fiesta, que poca 
consideración” (FG01J) 

 
A continuació es detallen amb major profunditat com es perceben els 
problemes que més preocupen a la joventut arran la pandèmia: formació i 
ocupació, habitatge, salut mental, oci i temps lliure i participació. 
 
 

◆ FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
 
L’ocupació, o més concretament la desocupació, es percebuda com el 
principal problema de la joventut valenciana en l’actualitat. Encara que cal 
assenyalar que no és un problema nou, ni tampoc específic de la població jove. 
La desocupació és un problema estructural, que afecta als grups socials més 
vulnerables, entre els quals destaca la població jove. L’impacte de la crisi de la 
bambolla immobiliària i del rajol en la primera dècada del segle XXI va agreujar 
la desocupació, la precarietat i la vulnerabilitat social de la població en general 
i de la joventut en particular. I sense solventar els efectes de la crisi anterior, la 
pandèmia, no ha fet més que agreujar encara més la vulnerabilitat de les 
persones joves i dificultar el seu accés al mercat laboral i a l’emancipació 
residencial, ambdós elements primordials per a la incorporació en la vida 
adulta. 

 
“Hay un mundo laboral muy precario, muy escaso y esto yo creo que es una de las mayores 
preocupaciones que tienen a día de hoy” (EI8PC) 
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“[la pandemia] No ha generado nuevos problemas pero sí que ha generado problemas, o 
sea ha agravado los estructurales que ya venían de serie” (EI5EO) 
 
“Yo tengo muy claro que el principal problema sin lugar a duda es el… empleo o más bien 
el desempleo que sufre la juventud y las expectativas que tiene de cara al futuro que son 
bastante negativas” (FG01JU) 
 
“Evidentment tot el tema laboral ha afectat a tota la població [assentiment entrevistadora], 
específicament a qui tenia pues ocupacions un poquet precàries, un poquet marginals” 
(EI1EH) 

 
La joventut es concebuda com una etapa de trànsit, de xiquet i xiqueta a 
persona adulta. És una etapa de socialització, formació i preparació per a 
formar part de la societat i complir les seues funcions, que segons Gil i 
Menéndez5 són: una funció productiva (assignació d’un estatus ocupacional, 
laboral o professional estable), una funció conjugal (assignació d’una parella 
sexual estable), una funció domèstica (assignació d’un domicili estable i 
autònom) i una funció parental (assignació d’una prole dependent)(1985: 17). 
Aquesta definició d’edat adulta, amb les modificacions pertinents pel 
transcurs del temps (nous models de família i habitacionals), és una definició 
vigent en les expectatives futures de la població jove, tot i que en la situació 
actual són molt difícils de portar endavant. Primer la crisi de la bambolla i ara 
la pandèmia (o la sindèmia, perquè com podem vore, els impactes no són sols 
sanitaris sinó també d’índole social, econòmica o laborals) ens porten a una 
prolongació sine die de la joventut com a etapa vital, amb el consegüent 
ajornament de les seues expectatives de futur i una adaptació a la realitat 
actual, marcada per la desocupació, una acumulació de treballs precaris, 
treballs en l’economia submergida i un recolzament familiar quasi 
imprescindible per a la seua supervivència. 
 

“Ahora mismo estoy en el paro y nada pues poquita cosa. He ido sacándome cursos de 
como ha dicho nuestra compañera de mozo de almacén, manipulador de alimentos, y así. 
Pero estamos en ese, en ese campo que el covid nos está ahorcando un poco en la 
búsqueda de empleo” (FG03NU) 

 
Els i les participants en aquest estudi consideren que la desocupació juvenil 
no és una nova realitat derivada de la pandèmia, sinó un agreujament d’un 
problema estructural no resolt, materialitzat en la incapacitat del mercat 
laboral per a l’absorció de ma d’obra jove. Aquest fet es veu fortament 
condicionat per la manca de polítiques juvenils en l’àmbit de l’ocupació, 
qüestió que evidencia l’assumpció de la prolongació de la joventut, i la 
conseqüent delegació de responsabilitats a les famílies de les persones joves 
(manutenció, allotjament, etc.). 
 

“O sea de todos los problemas que pueda tener nuestro mercado de trabajo, yo creo que 
es el más grave sin duda alguna es el tema de desempleo juvenil” (EI5EO) 
 
“En concreto, en este país es una preocupación lógica, además a nivel estructural, como 
están las, las tasas de empleo juvenil. Que actualmente pues es bastante lamentable la 
situación” (EI8PC) 

 
 

 
5 En Gil Calvo, E. y Menéndez, E. (1985): Ocio y prácticas culturales de los jóvenes. Madrid: 
Ministerio de Cultura. 
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Aquesta situació de precarietat i vulnerabilitat dels col·lectius joves, provocada 
per la dificultat d’accés al mercat laboral de forma estable s’ha normalitzat 
socialment. Podem afirmar que la joventut d’ara es troba amb més dificultats 
que les generacions prèvies per fer el seu itinerari de vida. A més a més, ha 
hagut d’acceptar de forma quasi obligada la “promesa de l’èxit diferit” (amb 
estudis superiors i amb experiències laborals precàries es podrà aconseguir 
una situació de benestar superior o semblant al dels seus progenitors). Un èxit 
diferit que no sols no arriba pel context social, econòmic, laboral i polític, sinó 
que es queda congelat a causa de la pandèmia. Aquest context i la inacció 
governamental ha provocat un ajornament en les expectatives de les 
persones joves d’incorporar-se a la vida adulta amb treball, autonomia 
residencial i amb l’expectativa de crear una família, i això ha tingut i està 
tinguent greus efectes en la salut mental de les persones joves.   
 

“La joventut, el tema laboral que ja en la precarietat que ja assumim com normalitzada 
lamentablement, pues més encara problemes de vivenda clar per a pagar el lloguer...” 
(EI1EH) 
 
“Yo creo que lo peor de todo esto puede ser incluso la normalización de… de esta 
incertidumbre o de esta… eh… precariedad que tenemos ahora con los jóvenes, que se esté 
normalizando y que eso se está instaurando y la gente lo está tomando como normal, 
cuando no lo debería de ser [asentimiento entrevistadora]” (FG01JU) 
 
“Ahora somos la generación más preparada y la generación con más desempleo y con 
más paro de la historia. Antes mi padre no ha estudiado y ha encontrado empleo... Podrías 
encontrar empleo y ahora mismo no puedes encontrar empleo que sea lo que sea. Porque 
sí que es verdad que mi padre no estudió, entonces tampoco pudo elegir en plan ser 
mecánico o de la Nasa ¿sabes? Pero bueno podía elegir un poco pues eso de lo que él 
sabía ¿no?” (FG03NU) 
 
“Si feies les coses mitjanament bé, te esforçaves i estaves ahi pam, demostraven la teua 
vàlua, no? Bueno pues tenies un ascens, no? una progressió de cada vegada va a estar 
millor i tenir condicions econòmiques més còmodes, el piset, el no sé cuántos, el cotxe, el 
la família... Però és que ara pots estar tota la vida laboral en una situació de precarietat, 
d'incertesa, de bueno de no poder estar desenvolupant les teues capacitats al 100% com 
vols i per tant no sé” (EI1EH) 

 
Les persones joves no volen rebaixes o descomptes per ser joves, volen 
treballar i tindre capacitat econòmica per a desenvolupar els projectes de vida 
en matèria de treball, residència i família. Busquen l’estabilitat laboral, 
econòmica, social i familiar que totes les generacions prèvies han aconseguit 
i que per a ells se’ls presenta com un gran repte pel context en el que els ha 
tocat viure. 
 

“Si tenemos trabajo, consumimos en ocio, en donde sea. Y al final todo se reactiva otra vez” 
(FG02JU) 
 
“El empleo que tenemos los jóvenes ahora mismo a nivel español y sobre todo en el caso 
de València hace que no podamos tenir acceso a una vivienda digna ni en alquilar ni en 
compra” (EI6RS) 
 
“Prefiero tener mi sueldo a que me hagan alguna rebaja en una entrada del teatro. Prefiero 
tener el sueldo para pagarlo” (FG02JU) 
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SUMITS EN LA PRECARIETAT 
La destrucció de treball durant el primer any de pandèmia, any 2020, ha 
afectat principalment als treballadors i treballadores més precaris, 
principalment del sector serveis i amb contractació temporal i parcial (dones 
i persones joves). El sector serveis (especialment, hostaleria i botigues) és un 
dels sectors econòmics que més ha patit les conseqüències de la pandèmia al 
vores limitada la seua activitat per les restriccions sanitàries governamentals 
durant la pandèmia (restriccions de confinament i restriccions de la(es) 
nova(es) normalitat(s)). Si ens fixem en la combinació de sector (terciari) i 
contractes més precaris (temporal, parcial i/o de pràctiques) observem que 
són treballs ocupats en gran part per persones joves i altres col·lectius 
vulnerables (dones i persones immigrades).  Joves, dones i persones 
immigrants han estat afectats en primera persona per les envestides de la 
pandèmia fonamentalment els primers mesos de la pandèmia. Cal afegir que 
la precarietat dels treballs ocupats per joves, la curta temporalitat dels 
contractes (que es materialitza en la falta d’antiguitat laboral) i el treball en 
l’economia submergida ha impossibilitat per a molts l’obtenció de subsidis i 
prestació d’atur, el que complicava encara més la supervivència de les 
persones joves de manera autònoma.   
 
Els i les participants consideren que la situació crítica que viuen les persones 
joves té a vore amb la flexibilització del mercat laboral, concretament, amb la 
contractació temporal, la contractació parcial, la precarietat laboral i els baixos 
sous. Aquests fets dificulten l’estabilitat econòmica de les persones joves i 
ajornen les seues expectatives de futur per ser en aquest moments 
inassolibles per la majoria de les persones joves. 
 

“Entonces, lo que se ve es que se destruye empleo juvenil más que en otras franjas de edad 
en este tiempo. Pero luego esos meses que ha habido recuperación, se ha recuperado 
mucho más el empleo juvenil que el empleo por otras franjas de edad” (EI5EO) 
 
“Y luego aparte en Valencia, pues el problema que tenemos de la temporalidad que está 
muy asociado a al sector servicios perjudica todavía más a los jóvenes” (EI5EO) 
 
“Entonces lo que creo que es fastidiado en el tema de jóvenes es la volatilidad ¿no? Esa 
volatilidad que que hay, que tan rápido te coges como tan rápido… Te sueltan. Exacto. No 
es como en otras franjas que las situaciones son más estables en el tiempo por así decirlo” 
(EI5EO) 
 
“La mayoría de la parcialidad que tenemos los jóvenes no es que la queramos nosotros, es 
a lo que se nos obliga” (EI6RS) 
 
“[Deseos] Yo diría que encontrar trabajo, un trabajo estable. Un trabajo estable vamos 
quiero decir. Porque yo tengo este trabajo pero me va en septiembre ya termina” 
(EG01NU) 

 
Alguns i algunes informants joves consideren que les condicions de treball  del 
col·lectiu jove són pitjors en matèria d’horaris, sous i drets en general, que per 
a la resta de la ciutadania. Consideren que el principal motiu pel qual les seus 
condicions de treball són pitjors és perquè en l’imaginari col·lectiu està 
arrelada la idea de que les persones joves tenen pocs gastos, treballen per a 
tindre diners i pagar-se les seues coses i a més compten amb el recolzament 
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familiar. Aquesta mirada infantilitzada de la joventut minimitza la percepció 
social de la injustícia sobre les persones joves i justifica les condicions laborals 
més precàries. 
 

“Bueno, yo creo que se aprovechan un poco de que vivimos con nuestros padres o 
compartimos piso y como que no tenemos muchos gastos. Y como que el trabajo que nos 
van a dar es nuestro primer trabajo, no esperan que tengamos muchos gastos. No esperan 
que tengamos que pagar una hipoteca y todas esas cosas. Entonces por eso se 
aprovechan un poco y en los salarios no dan para tanto” (EG01NU) 
 
“Luego también de ir mejorando derechos, porque uno de los grandes problemas que 
hemos tenido la juventud es que cada vez se nos paga menos, pero el coste de vida es 
mayor” (FG02JU) 

 
Les condicions de treball actuals són percebudes com roïnes per la majoria de 
les persones joves, fins i tot alguns consideren que és una situació 
d’esclavisme modern. Moltes hores de treball, sous baixos i manca d’estabilitat 
laboral que no permet la realització de les expectatives de les persones joves, 
principalment, estabilitat laboral i emancipació residencial per a la 
incorporació plena a la vida adulta. La porta d’accés a eixa vida adulta depèn 
directament de l’accés al mercat laboral i les condicions de treball. 
 

“Cuántos amigos tengo yo que están en el Burger King, cuántos amigos... y cobran una 
mierda. Y cuántos en tiendas de ropa esclavizados 10 horas, 12 horas... si es que es una 
barbaridad y cobran 600 €. Si es que yo creo que todo eso, que si se va mejorando porque 
joder las tiendas de ropa yo qué sé... Por ejemplo H&M no puede pagar un sueldo de 1000 
€ creo, entonces pues yo creo que todas esas cosas ofrecer y lo que se ofrezca que sea un 
poquito de calidad porque si ofrecemos mierda en cantidad no vale” (FG03NU) 
 
“Sí que es verdad que el tema del futuro, yo creo que a los jóvenes nos agobiamos 
[ininteligible]. Porque yo tengo amigas que están trabajando [ininteligible] y están 
pagando alquileres más los gastos y al final limpios al mes le van a quedar 200. Entonces 
por eso en nuestro futuro aspiras a buscar un trabajo mejor” (FG03NU) 

 
Per a fer front a les cada vegada pitjors condicions laborals i a les dificultats 
derivades de l’atur i de la inestabilitat laboral, alguns i algunes joves enfoquen 
els seus esforços a l’estudi d’una oposició amb l’expectativa d’aconseguir un 
futur més estable laboralment a mig o llarg termini.  
 

“Y es que encima ya no son dos años, es aumentar todavía más de dos años, porque… 
porque opositar es largo de narices. Y… luego, ¿para qué? Porque realmente [ntx] no tienes 
tampoco la certeza de cuando vas a acabar ni de si este año que estás haciendo… que te 
estás preparando es el último. Es que no lo sabes [ntx] Entonces, claro, cuándo buscar la 
estabilidad es súper complicado. No sabes si va a llegar dentro de tres años, de cinco o a 
lo mejor si nuestra generación siempre así” (FG02JU) 

 

FORMACIÓ I ATUR JUVENIL 
Algunes persones joves critiquen durament el fet de tindre que congelar les 
seues expectatives de futur i més sense saber en quin marc temporal podran 
fer-se realitat. La idea hegemònica present en l’imaginari col·lectiu de la 
majoria dels joves i de les seues famílies és que amb estudis et podies llaurar 
un bon futur professional i una bona qualitat de vida. Aquest pensament 
queda esborronat i relegat per una nova idea cada vegada més present als 
discursos joves i que es centra en que estudiar no garanteix un futur 
professional d’èxit, el que mostra un cert desprestigi social dels estudis 
universitaris per la pèrdua percibida de valor en el mercat laboral. No obstant 
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això, es considera que la incorporació en el mercat laboral és més fàcil per a 
les persones amb estudis superiors (universitaris i cicles formatius de grau 
superior) que sense estudis, tot i que les condicions laborals no s’adapten a la 
formació del jove o la jove (i per tant tampoc les expectatives de remuneració). 
 
La desocupació de les persones joves sense estudis és un problema greu en la 
societat actual, per una banda per la dificultat d’accés al mercat laboral cada 
vegada més especialitzat i, per altra banda, per la cronificació de la situació de 
vulnerabilitat d’aquest col·lectiu (en la joventut i en l’edat adulta). El perfil de 
joves sense estudis és el que té major presència en l’atur juvenil entre 16 i 23 
anys. 
 

“Y luego a parte, otro tema muy importante es la cantidad de gente joven que no tiene 
estudios ni formación. De eso no os he comentado nada y es muy grave. O sea yo creo que 
eso es lo más grave de todo porque además el paro juvenil se concentra en esa gente” 
(EI5EO) 
 
“La gran mayoría, el 68% de los parados de la ciudad de Valencia, eh… no tienen… tienen 
hasta la Educación Secundaria Obligatoria, ¿eh? No llegan a la Educación Secundaria 
Obligatoria, el 52%, con lo cual estamos hablando de un, de un problema grave” (EI7RP) 
 
“La gente con estudios, pues lógicamente cuanto más jodida está la cosa, más dificultades 
para encontrar un empleo. Seguramente cobrará menos de lo que le toca. Seguramente 
trabajará en una cualificación menor de la que le toca. Pero realmente quienes están aquí 
jodidos y con quien tenemos un problema social es con la gente que no tiene formación, 
porque es apabullante el número de personas que no tienen formación menores de 30 
años. Y esa gente solamente se le puede decir una cosa y es que vuelva el sistema 
educativo. Porque yo no creo que a día de hoy haya muchos empleos que no requieran 
ningún tipo de cualificación” (EI5EO) 
 
“Pues yo diría algo totalmente raro en esta sociedad pero yo creo que un título no te 
habilita para absolutamente nada por desgracia porque hemos perdido ya eso” (FG03NU) 
 
“Antes tener una carrera te garantizaba entre comillas en cierto sentido tener un empleo 
más o menos seguro, más o menos estable en el futuro. Y ahora mismo tener una carrera 
no te garantiza absolutamente nada” (FG01JU) 

 
I cal afegir que el problema de les persones joves sense estudis no sols està 
relacionat amb l’accés al mercat laboral en l’actualitat sinó també en el seu 
futur en el mercat laboral, amb treballs caracteritzats per la precarietat laboral 
i econòmica que esdevindrà en precarietat i vulnerabilitat social.  
 

“Y ellos el problema que tienen, yo creo que es ese y claro eso dificulta mucho generarse 
una trayectoria laboral al inicio de su carrera [asentimiento de la entrevistadora]. Y luego 
eso marca la trayectoria futura ¿no? Eso es así. Hay estudios que dicen que cuanto más 
estable o cuanto mejor entras en el mercado de trabajo, luego tus opciones de mercado 
de trabajo son mejores que si estás entrando y saliendo o con trabajos que no son de lo 
tuyo” (EI5EO) 
 
“La cruda realidad es que si tú no te has formado, no vas a conseguir un trabajo aunque 
sea de lo que sea” (EI5EO) 
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OBSTACLES A LA INCORPORACIÓ LABORAL 
Els obstacles que els joves identifiquen per a la seua incorporació al mercat de 
treball és la manca d’oportunitats per a accedir al mercat laboral, pel requisit 
d’entrada, l’experiència laboral en el sector. Aquest és un cercle viciós, si no es 
té experiència, no es dona l’oportunitat de treballar, i si no es dona 
l’oportunitat de treballar, no es pot obtindre cap tipus d’experiència laboral.   
 

“A la hora de buscar trabajo piden muchísimo el tema de la experiencia. Y en muchos sitios 
no te dan ni siquiera la oportunidad de probarte y eso pienso juega bastante, que no juega 
a nuestro favor porque nosotras igual tenemos mucho que demostrar y ni siquiera nos 
dan la oportunidad” (FG03NU) 

 
Alguns i algunes participants en l’estudi afirmen que accepten contractes, 
pràctiques, beques, etcètera, on les condicions de treball són molt roïnes, fins 
i tot il·legals, per la necessitat de treballar per aconseguir experiència laboral 
que els permeta entrar en un futur pròxim en el mercat laboral. Consideren 
que l’acceptació de l’explotació laboral és la única forma de passar del període 
de formació al laboral.  
 
Assenyalen que és una situació prou habitual que persones amb titulació 
universitària a la finalització del grau comencen a treballar bé en l’hostaleria, 
bé en botigues de roba, és a dir, en treballs que no tenen cap relació en allò 
per al que s’han format i que no se’ls exigeix cap formació superior.  En 
definitiva, desenvolupen activitats per a les quals estan sobre qualificats i amb 
condicions de treball molt precàries (més hores de les que s’inclouen en el 
contracte, sous inferiors al sou mínim interprofessional, etcètera). Algunes 
vegades per por a no ser contractats o contractades, per tenir un currículum 
sobre qualificat per a l’oferta de treball, adapten els seus documents a l’oferta 
exigida i lleven allò que pensen que pot ser motiu d’exclusió de l’oferta (per 
exemple, el títol de grau o de màster universitari). En el cas de ser dona i jove, 
s’incorpora un altre condicionant que redueix la seua empleabilitat, la seua 
funció reproductora per la que se’ls pregunta en algunes entrevistes de treball 
(infringint la llei). 
 

“Sobre todo porque para trabajos en por ejemplo en algo que has estudiado, no en 
hostelería ni nada así, te piden experiencia. Y no puedes conseguir experiencia si no te dan 
un primer trabajo, entonces es complicado” (EG01NU) 
 
“Sobre todo en el tema círculo de que el empleador te pide una experiencia la cual no 
tienes, pero te es necesaria para poder eh… estar en ese empleo y es como… el pez que se 
muerde la cola. Y yo creo que eso es la… eh… romper ese círculo inicial siendo joven es muy 
complicado [asentimiento entrevistadora]” (FG01JU) 
 
“La mayoría de persones jóvenes con estudios universitarios, nada más salir de la 
universidad, no encuentran un empleo relacionado con lo que han estudiado. La mayoría 
empieza a trabajar en la hostelería, como vendedores y vendedoras en tiendas de ropa y 
esa es la norma en el País Valencià y en el resto de España” (EI6RS) 
 
“Y es que son temporales y de verdad que no se valoran yo creo en general porque como 
estamos dispuestos la mayoría a hacerlo todo… y quiero decir queremos trabajar y 
queremos experiencia entonces que nos den lo que sea porque yo por lo menos sí que 
tema prácticas, becarios… Vale, yo estoy dispuesta a trabajar 8 horas para cobrar 200 euros 
y porque quiero experiencia” (FG03NU) 
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“No existe una forma que regule de alguna forma la transición desde la formación, ya sea 
de estudios superiores o cualquier tipo de estudios, FP y a demás, no existe una forma 
digna de pasar de esa formación a un empleo” (EI6RS) 
 
“Porque al final solo haces que acumular títulos y dices: ¿Y qué puedo hacer para, para 
conseguir más trabajo o otros trabajos? Más títulos, más títulos. Vas a acumular un 
curriculum lleno de títulos, pero realmente luego es que necesito pagar el alquiler y tengo 
que ir de cámara, al final tengo otro curriculum en el que solo enseño mm… bachiller y la 
ESO, porque estoy sobrecalificada. Encima, ahora que me acerco a los 30, me van a 
preguntar que ya me lo han pregunta, si pienso tener hijos, eh… pienso formar una familia… 
con lo cual, me da la sensación de que las posibilidades se reducen. No sé, es muy 
frustrante, la verdad” (FG02JU) 

 

LA PERVERSIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
En alguns dels focus groups realitzats la presència de les pràctiques 
curriculars i extra curriculars estava molt present en els discursos dels joves, 
alguns comentaven que la possibilitat de treballar a la llarga en el lloc de 
pràctiques és molt baixa perquè cada quadrimestre poden disposar de ma 
d’obra gratuïta amb les pràctiques curriculars, per la qual cosa per a què van 
a incrementar costos en la contractació si poden disposar de graduats 
universitaris debades. 
 

“Si tú estás en una empresa y estas de prácticas y no te pagan, no te van a coger, porque 
van a tener a otro de prácticas que no le van a pagar. Entonces, no tiene sentido, aunque 
tú lo hayas bien si vas a tener a alguien gratis” (FG01JU) 

 
Entre els relats de les persones participants es veu clarament les pràctiques 
abusives i il·legals que es fan en les pràctiques extra curriculars i en la 
contractació en pràctiques dels i les joves universitàries. Les pràctiques en 
empresa en alguns casos s’han convertit en una tapadora per tindre 
treballadors a cost zero amb la negociació d’una possible contractació futura 
que pot o no donar-se després de mesos de prova de la persona jove. La 
realització de les pràctiques curriculars sense cap tipus de remuneració es 
vista com una explotació laboral difícil d’explicar per les persones joves. 
 

“Y me dijeron que en principio son 3 meses prácticas pero que ellos querían hacer otros 3 
meses adicionales para ver si... porque no les era suficiente en 3 meses para decidir si se 
quedaban conmigo. Y eso se lo dijeron a muchos chicos más porque luego me enteré. O 
sea que quieren que trabajemos medio año gratis y no daban nada. Medio año gratis y sin 
ninguna garantía de quedarte, eso ya me pareció bastante abuso” (EG01NU) 
 
“Bueno, hicieron como un arreglillo ahí de forma telemática de hacer trabajillos pero para 
nada era algo que... No estaba muy relacionado con las prácticas, o sea no era como estar 
haciendo las prácticas” (EG01NU) 
 
“Que no puede ser que esta explotación que nos tienen de… tienes que sacarte el título, 
tienes que hacer práctica obligatoria, pero no… no te pagamos” (FG02JU) 

 
Els i les participants en l’estudi veuen una ampla discordança entre el nivell 
formatiu i els salaris als que accedeixen amb els contractes en pràctiques.  
Consideren que és un abús per a les persones joves i que a més suposen una 
competència deslleial en cada sector d’activitat al acceptar salaris molt per 
baix dels preus de mercat, la qual cosa els perjudica directament per la seua 
precarietat laboral però també indirectament per l’ocupació de llocs de treball 
a preus irrisoris.  
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“El problema de eso es que se ha permitido esa situación o lo que sea y yo he estado 3 años de 
prácticas cobrando a 3,75 la hora. Entonces prácticas sí o prácticas no. Estas quitando trabajo a 
alguien del mundo real cobrando a 3,75 entonces…” (FG03NU) 
 
“Pero el problema que tienen es eso, es que terminas las prácticas de la UPV, nos contratan 
como ingenieros en prácticas, como Ingenieros de prácticas nos tienen dos años. Luego… 
Y entonces, claro, al final estás alargando una precariedad para una persona que está 
formada, que tiene una titulación… que… esa es la discordancia que hay” (FG02JU) 
 
“Y después eso también va ligado eh… el salario va ligado a la productividad, va ligado a la… 
eh… [ntx] preparación y a la capacitación de los… de los trabajadores. Yo te digo, que 
vamos… ahora terminas ingeniería en el politécnico y… Hay muchos ingenieros que 
terminan y dicen: “es que me pagan poco como ingeniero” Pues… es que es oferta y 
demanda” (EI7RP) 

 
La incorporació en el mercat laboral és més complicada del que els 
participants en l’estudi pensaven a l’acabar el grau universitari, molts inicien 
un camí ple de treballs precaritzats del sector terciari mentre que intenten 
continuar formant-se amb màsters per poder accedir a llocs de treball amb 
més formació en un futur a mig termini. 
 

“Pero no sabía que el cuarto año o al año siguiente pues a lo mejor salimos muy 
convencidos pensando que vamos a encontrar trabajo y nos dimos cuenta de que no, no 
es tan fácil encontrar trabajo. Entonces para mí sí que fue un abismo de decir: ¿y ahora 
qué?” (FG03NU) 
 
“Para llegar a conseguir un empleo de lo que has estudiado necesitas pasar... parece que 
sea necesario pasar por todas esas situacions de empleo precario y no cualificado y 
después intentar pagarte un máster de cualquier manera para entonces acceder a un 
empleo más cualificado” (EI6RS) 

 

LES DEMANDES I PECULIARITATS DE L’ENTRAMAT 
EMPRESARIAL VALENCIÀ 
Entre els motius de la precarietat laboral de les persones joves i els obstacles 
a la seua incorporació al mercat laboral es destaquen factors externs i interns 
a la joventut. Entre els externs cal assenyalar la situació i característiques de 
l’entramat empresarial valencià, on predomina la xicoteta i mitjana empresa, 
una baixa competitivitat del teixit empresarial valencià, una baixa inversió de 
les empreses en I+D+i, una mentalitat conservadora i austera i una economia 
depenent de “temporades de producció” incapaç d’absorbir tota la demanda 
de treball i mantindre la producció de manera estable al llarg de l’any. 
 

“¿Bajos salarios? Sí, efectivamente. Bajos salarios porque estamos en una comunidad [ntx] 
que tiene eh… las empresas tienen eh… una compe-, eh… una competitividad muy eh… 
muy baja. Entonces eh… los salarios, por ejemplo, en el País Vasco, donde tienen la 
competitividad de las empresas es mucho mayor eh… los salarios son muchísimo 
mayores” (EI7RP) 
 
“La empresa tiene que generar riqueza y para generar riqueza, tiene que generar eh… 
beneficios [ntx] Entonces, claro, lo que se pide ahora es un cambio de, de mentalidad y 
que realmente si la empresa no gana, no me puede pagar. Si la empresa no gana, yo no 
puedo estar en… en el… exigir una riqueza, exigir una… una mayor carrera profesional” 
(EI7RP) 
 
“Realmente eh… no podemos quedarnos en un sistema… en un… en un mercado laboral 
tan rígido [ntx] la temporalidad es una manera de flexibilidad… de flexibilizar, eh… a las 
empresas. Porque no podemos tener eh… trabajadores si no tenemos demanda de los 
productos, estamos trabajando así” (EI7RP) 
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“Vamos a ver… y nosotros, si es que mm… hoy en día, contratar a un trabajador eh… 
temporal o uno indefinido, si no tengo la necesidad, es que me estás obligando a… a crear 
una, una relación laboral que no tengo necesidad. Y si me relación laboral es para ahora, 
tengo que cubrir esta demanda, tengo que servir estos pedidos, no necesito… Ojalá 
pudiera durante todos los meses tener que producir… unidades de lo que vendo, porque 
entonces sí que podríamos” (EI7RP) 
 
“Luego la estructura propia de las empresas valencianas. Son lo que son. También vamos 
a preguntarles qué formación tienen a los empresarios y las empresarias para dirigir un 
negocio, por si la ven como se saca rentabilidad a un negocio, cómo se saca beneficio, por 
si saben hacer un plan de empresa…” (EI5EO) 
 
“O sea yo cuando he dicho eso, no lo he dicho porque sí lo digo porque los conozco. 
Lógicamente, esos señores son estos de aquí. Eso también genera un problema grave de 
representatividad que me parece que el tejido productivo valenciano es sobre todo 
pequeñito y no le da para asociarse…” (EI5EO) 

 
Les empreses demanden de la joventut experiència laboral, com ja hem dit 
abans com a requisit per a la seua contractació, però a més esperen per part 
de les persones joves competències i habilitats bàsiques per a treballar com 
ara una actitud positiva, el seu compromís, disciplina (saber rebre ordres), etc. 
Habilitats i competències que transcendeixen els continguts del currículum i 
que moltes vegades queden oblidades. 
 

“Y yo creo que una de las cosas que nos reclaman y por eso comentaba, era el hecho de 
que la gente joven tuviera experiencia previa al salir de la carrera. Porque es que muchas 
veces marca la diferencia” (EI5EO) 
 
“Pero que creo que esas competencias requieren de del hecho de ir todos los días al 
trabajo [asentimiento de la entrevistadora] que parece una tontería, que son tonterías 
pero es que no lo son. De saber el tema de la disciplina, de recibir órdenes. Sí, cumplir 
horarios, el compromiso, la preocupación… La preocupación al final es una preocupación, 
si te interesa mínimamente tu trabajo. Son destrezas que se adquieren únicamente de si 
las practicas y tienes la oportunidad [asentimiento de la entrevistadora]. Y sí que es cierto 
que no, no se valoran. Y yo pienso que se deberían de valorar porque eso es que buena 
parte del trabajo al final [asentimiento de la entrevistadora]” (EI5EO) 

 
La manca d’estratègies per a la cerca activa de treball, la desmotivació 
derivada de la frustració per no trobar feina i de les males experiències 
laborals, les condicions de treball precàries, els contractes temporals i la 
distància entre el que s’ha estudiat i el que es demana en el mercat laboral 
són elements a tindre en compte en l’anàlisi de la situació laboral de les 
persones joves ja que són problemes autoidentificats per la joventut però 
també són problemes que s’identifiquen amb les persones joves i pot generar 
reticències per a la contractació juvenil. En una de les entrevistes es relaciona 
la falta de compromís de les persones joves en les condicions de treball 
precàries i  la falta d’oportunitats per a aconseguir la seua estabilitat laboral. 
 

“Y puede que sea verdad. Luego aparte también me parece que ya llega, ya vamos 
derrotados a buscar trabajo ¿no? O sea ya vamos de de guerra de brazos caídos a echar 
currículums y también la noción que tenemos de búsqueda de empleo” (EI5EO) 
 
“Y luego por el lado de las empresas que tienen, que hay muchos prejuicios sobre 
contratar gente joven. Hay prejuicios y luego la falta de interés en formar a alguien joven” 
(EI5EO) 
 
“Estereotipos, de que pues la gente joven es que ahora mismo están desmotivaos y que 
no tienen compromiso y que no se esfuerzan por la empresa [asentimiento de la 
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entrevistadora]. Pero claro, lo que tampoco puede ser es que una persona con la que has 
contado para 3 meses ganando 900 euros quieras que trabaje como si fuera a deber la 
empresa” (EI5EO) 
 
“Porque esa es otra, si… tienes inestabilidad tú no apuestas en la empresa. Y si tú sabes que 
la empresa en un año te… te echan, ¿para qué vas a estar ahí currándotelo de verdad? Pues 
haces tu trabajo y te largas. Pero no se dan cuenta de que claro, ellos dan un trabajo fijo 
de por vida, pues claro que se preocupan de que la empresa vaya bien, hostia si se van a 
preocupar, porque saben que pueden estar 20 años, que si la empresa se va a la mierda, 
ya da igual que valga un millón de euros echarle, se van todos a la mierda” (FG02JU) 

 
 
DESCONNEXIÓ ENTRE FORMACIÓ I MÓN LABORAL 
Els i les entrevistades consideren que hi ha una desconnexió entre la formació 
i el que necessita el mercat laboral. La preparació acadèmica i alguns títols 
universitaris no responen a una necessitat real del mercat laboral, la qual cosa 
dificulta o impossibilita la posterior inserció laboral dels titulats. A més, hi ha 
una manca de regulació de les places ofertades per grau en relació a la 
demanda del mercat, per la qual cosa cada any el nombre de titulats 
universitaris que s’ubica a les portes del mercat de treball és major però 
aquest és incapaç d’absorbir-lo. Alguns entrevistats es qüestionen la sobre 
producció de perfils acadèmics universitaris, ja que no hi ha una demanda 
suficient en el mercat laboral i pensen que caldria fomentar la formació 
professional aplicada per a donar respostes a les empreses valencianes. 
Aquest desajust entre oferta i demanda genera un desequilibri entre ma 
d’obra qualificada i treballs per als que es necessita ma d’obra qualificada, que 
es materialitza en l’ocupació de treballs per als quals estan sobre qualificats 
amb sous baixos i/o en l’augment de les llistes de l’atur. Alguns consideren que 
caldria fer estudis de necessitat dels graus universitaris i orientar als i les joves 
a aquelles formacions que estiguen vinculades a llocs de treball demandats 
en la societat actual. 
 

“Para empezar es que ya no saben ni que estudiar para que realmente le pueda dar fruto en 
el futuro y para… después de haber estudiado algo que más o menos les podía gustar o que 
les podría cuadrar, llegan al mundo laboral y no hay mundo laboral” (EI8PC) 
 
“Luego también ese es importante el tema de la elección de los estudios, me parece que ahí 
no cuadra mucho. O sea no estamos bien orientados hacia lo que realmente a lo que nos 
queremos dedicar. Me da la sensación esa. O sea que es que hay veces que también eliges 
joven pero es que claro no te queda de otra. Tienes que elegir a la edad que eliges. Me da la 
sensación de que hay ahí un desajuste. Luego el desajuste de las carreras al mundo laboral, 
eso es otro. Pero ahí ya entras en la dicotomía de ¿qué hago? ¿estudio lo que me apetece o 
estudio lo que tiene salida?” (EI5EO) 
 
“Vamos a ver, hay un gran problema porque la universidad eh… ¿Realmente es necesario 
tantos universitarios?” (EI7RP) 
 
“Entonces, claro, mm… nos encontramos con una juventud… universitarios, a lo mejor están 
eh… mm… mayor eh… formados para… entonces las expectativas no… no responden o no… o 
no cubren todas las expectativas de estos universitarios [ntx] Porque en los puestos de trabajo 
no todas las empresas necesitan ingenieros. No. Pero, sí que necesitan técnicos superiores 
en… en diseño, automatismo, eh… mecatrónica, en química… en muchas cosas.” (EI7RP) 
“Cuando salimos de la universidad, queremos ejercer de aquello que hemos estudiado, y nos 
ponemos… Entonces ahí, se produce… se produce una cosa, eh… un… [ntx] un daño para, para 
todos, porque estás eh… mayormente cualificado, estás eh… para la respuesta que tienes en 
el mercado de trabajo” (EI7RP) 
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“Bueno, pues todas esas cosas es necesario que el sistema educativo eh… sea como mucho 
más flexible y esté como mucho más cercano a la… a la empresa, a las necesidades de la 
empresa. Y que eh… el joven mm… para tener un… una buena vida profesional, no es necesario 
que tengas una licenciatura o un grado” (EI7RP) 

 
Segons l’experiència de les agències municipals d’ocupació i algunes 
persones entrevistades hi ha una major demanda en els darrers anys per part 
de les empreses de treballadors i treballadores que hagen cursat cicles de 
formació professional (cicles de grau mitjà i de grau superior). Les empreses 
valoren la formació aplicada y els perfils específics de la formació professional.  
 

“Luego más problemas… las habilidades de los jóvenes de cara a encontrar un trabajo y de 
cara a trabajar, me parece que que igual que los FPs que también es algo tópico, pero sí 
que me parece que en los FPs, vamos yo lo sé por las ofertas, o sea por lo que voy viendo 
del mercado de trabajo incluso por lo que me llega a mí ¿no? de la gente en las empresas 
demandan mucho más FP” (EI5EO) 
 
“Vamos que yo entiendo que esos perfiles, deben existir en el mercado de trabajo y 
además es que hay demanda. No es que digas tal, o sea hay perfiles de operarios que me 
cuesta Dios y ayuda encontrar un montón” (EI5EO) 

 
Algunes de les persones joves participants en l’estudi consideren que les 
persones que cursen cicles formatiu de grau mig i superior tenen més facilitat 
per accedir al mercat laboral. I altres consideren que independentment dels 
estudis, els joves es troben front a contractes ridículs, fins i tot aberrants en 
algunes ocasions.  
 

“Son mucho más rápidos en formarlos, están mucho más ligados a la empresa, porque 
todos… date cuenta que la formación profesional todas eh… todos los años tienen un… una… 
un módulo de, de trabajo, módulo en empresa, con lo cual eh… el alumno se está formando 
[ntx] también dentro de la empresa y puede conocer” (EI7RP) 
 
“Yo lo que también veo un poco es que la gente que hemos ido a la universidad, en plan, 
que como que nos cuesta muchísimo más encontrar trabajo que por ejemplo la gente de 
FP” (FG02JU) 
 
“Bueno y el caso lo que te quiero decir que en el grado medio, sí que he notado que he 
podido ejercer mi profesión. Que hubiese hecho cosas mejores sí, me podía haber hecho 
una carta de empresarios. Haber cogido y haber… pero era muy joven y tú no empiezas 
siendo el número uno en todo. Hay que ir subiendo poco a poco y escalando. Y en mi caso 
es por ejemplo yo termino los estudios, los terminé en el 2016, a parte fue trabajando 3 y 
estuve un año parado y un año sabático que me pegue que dije mira me voy a pegar un 
año sabático para centrarme en qué estudio y en qué todo. Y cuando quise realizar otra 
vez un empleo, tarde como 2 semanas” (FG03NU) 
 
“Aquí también lo estamos todo enfocando de nuestro prisma de universitarios. Pero yo 
creo que todos tenemos amigos que no han ido a la universidad, y que también… y que las 
condiciones de los trabajos que encuentran y se suceden son ridículos. O sea, que incluso 
a nosotros nos parece mal lo que podemos encontrar, luego también hay otros casos que 
eso ya es… una aberración [asentimiento entrevistador]” (FG02JU) 
 
“No. Bueno, yo sólo decir que el título universitario está muy bien en el currículum. Y yo 
me alegro mucho de tenerlo pero pienso que los ciclos formativos hoy en día dan 
muchísimo y están teniendo mucha más prioridad” (FG03NU) 

 
Algunes persones joves participants consideren que ha estat un error el 
fomentar exclusivament la formació universitària en detriment de la formació 
professional, ja que consideren que hi ha molta oferta laboral no coberta en 
l’àmbit de la formació professional.  La  relació universitat-èxit professional ha 
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generat un augment exponencial de les persones que estudien graus 
universitaris, cosa que dificulta l’absorció d’aquestos perfils en el mercat 
laboral.  
 

“Pero, claro, por ejemplo, a mí desde pequeña siempre me han dicho que es que yo tenía 
que ir a la universidad sí o sí [asentimiento informante] Y sin embargo, yo… yo ahora 
mismo que si… que si por ejemplo periodismo hubiera sido un FP, yo hubiera hecho el 
FP probablemente. Y creo que es como un error, de que claro, hay tantos universitarios 
y hay tantas… [ntx] eh… tanta multitud de gente de la misma profesión por lo que 
decíamos de la oferta de las universidades, porque a todo el mundo le han dicho que 
tiene que ir a la universidad” (FG02JU) 
 
“Y yo creo que eso es algo que como sociedad deberíamos cambiar, porque es tan útil y 
tan funcional eh… ganadero como el ingeniero. Es que al final es una pirámide de la que 
todos nos sustentamos. Por lo tanto, no tiene sentido eh… Animar a toda la población a 
que vaya a solo estudios superiores” (FG02JU) 
 
“Porque yo creo que los jóvenes ven ya como que… rechazan un poco el tema de trabajar 
con las manos. Entonces, temas de fontanería o… o electricidad y tal, no lo ven tan 
atractivo o piensan que pueden ganar más dinero yendo a la universidad y luego es un 
error. Es que yo creo que en el futuro van a seguir faltando fontaneros o… electricistas y 
como que la gente no se da cuenta de que eh… mucha gente está dejando de estudiar 
esas profesiones y creo que van a ser muy útiles en el futuro y… y con mucho trabajo” 
(FG02JU) 

 
No obstant el paper protagonista de l’ocupació en els relats de les persones 
que han participat en l’estudi, la formació de les persones joves i la seua 
capacitació ocupa un segon lloc sempre subsidiari a la finalitat d’aconseguir 
treball. L’escletxa digital entre les persones joves no és una qüestió superada, 
cal incorporar programes formatius per desenvolupar les competències i 
habilitats digitals de cara a la capacitació de les persones joves i a augmentar 
les oportunitats d’incorporació al mercat de treball, principalment en les 
persones sense estudis.  
 

“Lo que se ha visto claramente en la pandemia ha sido una una importante brecha digital 
y una diferencia muy grande de la gente que podíamos estar conectados y los que no 
tenían recursos ¿no?” (EI3EJ) 

 
Es detecta la necessitat d’establir una programació d’aprenentatge al llarg de 
la vida que incorpore les competències i habilitats que demana el mercat 
laboral de forma progressiva com ara idiomes, digitalització, etc. 
L’aprenentatge de llengües, principalment de l’anglès, és molt demandat per 
les persones joves i consideren que l’oferta pública a la ciutat és deficitària. 
 

“Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir formándonos a lo largo de toda la vida. Para 
mí esas son las grandes dificultades que tienen los jóvenes en la… en la ciudad de Valencia. 
Vamos los… la ciudad de Valencia o en la comunidad, en la Comunidad Valenciana. Eh… 
Prepararse, formarse en… en habilidades de… de… automatismo, de digitalización, en 
idiomas… venimos siendo un país carente eh… de una… [carraspea el informante] de 
habilidades en idiomas, y que estamos hablando de que estamos en un mundo global 
[asentimiento entrevistadora]” (EI7RP) 
 
“Porque yo es verdad que a día de hoy los idiomas son imprescindibles, de cara al futuro y 
que muchas veces no te puedes permitir pagarte una academia que te cueste 80 euros al 
mes. Y cuando intentas acceder, pues a los de Juventud Valencia, a lo mejor te encuentras 
con que hay 15 plazas y es prácticamente imposible. Y en la escuela oficial de idiomas, es 
cierto que hay más plazas, pero también es verdad que hay pocas sedes” (FG01JU) 
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“Debería de haber algún tipo de ayuda para sacárselo porque el inglés que estudiamos en 
la ESO o en bachillerato no sirve. No nos evalúan el speaking que es lo más importante 
saber hablarlo, solo nos evalúan de teoría. Eso no sirve en realidad el inglés que nos 
enseñan” (EG01NU) 
 
“Yo también… bueno, pienso eso, lo de la falta de plazas y… Yo muchas veces he buscado 
pues… más para cursos de lenguas y todo eso y… bueno no sé, tienes que… tener una suerte 
brutal y en una ciudad como Valencia, debería de haber eh… muchísimas más plazas” 
(FG01JU) 
 

 
INCONFORMISME AMB EL SISTEMA DE BEQUES 
Algunes de les persones participants critiquen el sistema de beques estatal i 
comunitari al no tenir compte les condicions desiguals de partida i centrar-se 
fonamentalment en la nota acadèmica, quan alguns i algunes estudiants 
tenen la necessitat de compaginar estudis i treball per a la seua subsistència i 
la del seu nucli familiar, la qual cosa els dificulta l’obtenció de notes altes. De 
forma paral·lela és critica també la tardança en resoldre les beques 
sol·licitades a l’inici del curs i el seu pagament. 
 

“Me refiero, a que si tú no tienes que trabajar, tienes tu piso, vives en Valencia, como que 
tienes prácticamente la vida totalmente hecha y mucho más fácil dedicarte solo a tus 
estudios, tener una nota más alta y acceder al máster que tienes que acceder. Entonces, 
al final eso se convierte en algo muy elitista, ¿no? Las familias que mejor están son las que… 
y justamente esas son las que si no les diera la nota pueden acceder a un… a una 
universidad privada, ¿no? Y… Y yo y otras familias más vulnerables, que no tenemos esa 
opción, pues son las que luego nos fastidiamos, ¿no? Por, por el hecho de tener que 
estudiar y tener que ganarte la vida mientras, mientras estudias. Y… Y no sé, creo que se 
debería analizar eh… tener otros criterios también, ¿no? De… también tener en cuenta el 
haber trabajado en otras cosas, aunque no tenga que ver con tu carrera, pero yo creo que 
eso demuestra eh… también el valor que tiene la persona, eh… en… bueno, el valor… eh… A 
lo mejor no está bien… bien expresado, pero… el mérito mejor dicho, ¿no? Como que se 
valoren méritos de la excelencia, ¿y qué es el mérito de la excelencia? Tener la nota más 
alta, pero… si analizas las dificultades que has tenido que afrontar para tener esa nota, para 
llegar ahí, es a lo que me refiero” (FG01JU) 
 
“A lo de las becas de ella, si te dan la beca cuando acabas el curso, ¿para qué sirve la beca? 
Porque yo estoy una beca… [Ininteligible] Eh… ¿Cómo? Sí, sí. Yo estoy esperando una beca 
que me concedió la Generalitat y estamos en… en 7 de julio, para este curso” (FG01JU) 
 

 

PRÀCTIQUES I PANDÈMIA 
La realització de pràctiques curriculars i extra curriculars durant la pandèmia 
s’ha convertit en un malson per a l’estudiantat, qui ha vist que l’oferta s’ha 
reduït considerablement i a més ha canviat en molts casos  a la modalitat de 
“teletreball”. Els i les joves tenen la percepció de perdre una experiència laboral 
de primer ordre per a qualsevol estudiant universitari. 
 

“Ahora hay un problema con el tema de las prácticas. Y es el tema de que muchas 
empresas o las empresas que habitualmente trabajaban o cogían a gente de prácticas, 
están teletrabajando. Y hay desesperación por las universidades porque me llaman a mí 
para enviarme gente de prácticas. Pero es que yo tampoco puedo tener ahí a 20 personas 
que me cae una inspección de trabajo y se me cae el pelo. Entonces tienen el problema 
de ese de esos dos últimos años, encima de todo no han podido hacer casi prácticas” 
(EI5EO) 
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◆ EMANCIPACIÓ I HABITATGE 
 
Com s’ha vist, la falta d’ocupació decent i de recursos econòmics impossibilita 
que les persones joves puguen accedir a un habitatge i emancipar-se. La 
inseguretat del món laboral provoca que tinguen por a prendre aquesta 
decisió. En tot cas pensen que si es presenta l’ocasió serà per temps limitat i a 
causa de la mobilitat laboral. Només perden el treball hauran de tornar a casa 
del progenitors. 
 

“A ver eso está ligado a lo anterior. Sin dinero no te puedes independizar” (EG01NU) 
 
“Con lo que cobramos, bueno yo ahora no tengo trabajo pero con lo que cobraba no me 
daba para independizarme. Y si me daba para independizarme sería con otras 5 personas 
en un piso y que no estaban necesariamente cerca del trabajo” (EG01NU) 
 
“Es que emanciparse ahora mismo no tiene nada que ver con la idea de emanciparse, por 
ejemplo, nuestros padres. O sea… ellos se… se independizaban o se emancipaban con… con 
la pareja, ya casados, con sueldos fijos, con tal. Y ahora hay una incertidumbre que… [ntx] 
Claro, nadie se atreve, ¿no?” (FG02JU) 
 
“Distancias igual un poco cortas porque te encuentras un trabajo en algún sitio y te vas a 
vivir allí un tiempo, que prácticamente todo lo que ganas vas a pagar el alquiler. Pero, 
después vuelves a casa de… de los papas. O sea, lo que es independizarte con una 
estabilidad de: “sé que no voy a volver, al menos lo más probable es que no vuelva” Uf… Yo 
no lo sé. O sea, medio plazo como mínimo” (FG01JU) 
 
“Entonces cualquier trabajo que me salga así que me puedan mantener pues me voy a 
Valencia y me pago el piso pero si no vuelvo a Játiva y estoy en cada de mis padres 
[asentimiento entrevistadora]” (FG03NU) 
 

 
EL PROBLEMA SOCIAL DE L’HABITATGE: DIFICULTAT 
PER A LLOGAR, IMPOSSIBILITAT DE COMPRAR 
El problema de l’emancipació de les persones joves s’emmarca dins del 
problema social de l’habitatge. El lloguer és la única opció per a les persones 
de baixos recursos econòmics i sense estalvis, entre les que es troben les 
persones joves, però l’alta demanda, els preus desorbitats i les condicions 
abusives dels contractes dificulten en gran mesura la possibilitat de llogar un 
pis.  
 
La joventut que estudia exposa que la situació s’agreuja en els barris 
considerats d’estudiants, on paguen lloguers molt alts per habitatges en 
condicions lamentables. 
 

“Però en València també el lloguer és un règim precaritzat ara mateixa... Tenim, a més 
cada vegada és és un règim que representa l'accés a l'habitatge de moltíssima població. 
Abans igual teníem un 10% de la població Valenciana que vivia en lloguer però ara parlem 
d'un 30, d'un 30” (EI10EH) 
 
“Y que luego además, por ejemplo, los jóvenes pienso que tenemos muchísima más 
dificultad para encontrar eh… vivienda en sí. Porque cuando eres estudiante, bueno eres 
estudiante y hacen como la excepción. Pero, cuando dejas de ser estudiante, te piden unas 
nóminas, unos requisitos… que es… que es como… uf… eh… Es difícil encontrar trabajo. O 
sea, que ya encima encontrar un trabajo como hace poco, mm… me pidieron por entrar 
en un piso unas nóminas de 6.000 euros” (FG02JU) 
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“Es que ligando todo esto también uno de los problemas que existe es el de la vivienda, 
que unido a toda la precarización, si tú no tienes un sueldo estable y un sueldo digno. Si 
ya a eso le añades que los alquileres, que es la opción más normal de un joven que todavía 
no se puede o no se quiere hipotecar eh… es que es imposible emanciparte [asentimiento 
entrevistadora] [ntx] Los sueldos que tenemos prácticamente van a la par con los 
alquileres… bueno, con suerte, van a la par con los alquileres que… que hay medios en la, la 
ciudad” (FG01JU) 

 
“Eh… en mi zona, Algirós, que es… esa zona de estudiantes, eh… sí que es verdad que los 
precios son mucho más altos que en… que en otras zonas de Valencia. Incluso, llegan a 
estar a la altura de zonas del centro de Valencia. Y al final también las viviendas son… son 
edificios super antiguos, mm… de una calidad bastante pésima” (FG02JU) 

“No sé, yo ahora estoy buscando vivienda y… y tengo un montón de… de requisitos que 
tienes que cumplir que… pues lo veo lógico también en ese sentido, tener una… una 
nómina, por ejemplo, vale. Tienes tu trabajo, tienes una nómina. Pero, luego ya te 
empiezan a pedir que se… que tengas el contrato indefinido, que tengas otra persona que 
te de un aval de que si vas a poder pagar… Aparte de eso, que también, pero eh… Que los 
precios son altísimos para viviendas que no se merecen tener ese precio y parece que hay 
como una competición de a ver quién pide más por, por la peor vivienda que hay, con 
menos muebles, porque eh… No sé, es horrible” (FG01JU) 
 
“La qüestió es que continuen i continuen uns preus que són inassequibles per a la gran 
majoria de la gent de la població. Pues ahí estan les persones joves... Òbviament les 
persones joves tenen un salari, i una estabilitat laboral, que com sabreu molt inferior a la 
mitjana, sobre tot si parlem de les franges de 20, 20 o 25 anys” (EI10EH) 

 
Algunes persones expertes alerten que el pitjor és que s'estan normalitzant 
els preus alts del mercat immobiliari i no hi ha una mobilització combativa per 
a revertir la situació.  
 

“Estem parlant de unes quantitats qué fa un anys era una locura i hui les hem assumit 
com normals i no pot ser” (EI10EH) 

 
En relació amb l’habitatge les persones joves també se senten assenyalades i 
estigmatitzades perquè en l’imaginari col·lectiu predomina la imatge de joves 
estudiants que fan festa i destrossen les propietats.    
 

“Y que también hay bastantes estigmas qué piensan que los jóvenes cuando 
compartimos piso, pues vamos a estar haciendo fiestas todo el rato” (EG01NU) 

 
Les ajudes al lloguer no alleugen la dificultat d’accés a l’habitatge segons les 
persones joves perquè les reben una vegada signat l’arrendament. Aquesta 
ajuda seria necessària rebre-la abans per a poder cobrir les despeses de la 
fiança. Aquesta opció solament està disponible per els casos declarats en 
situació de vulnerabilitat.  
 

“A vore per a situacions de exclusió social o de que no hi ha recursos econòmics, sí que hi 
ha possibilitat de demanar això [assentiment de l'entrevistadora]. Es a dir, hi ha les 
prestacions econòmiques individualitzades poden cobrir eixa part, la part de entrà del 
lloguer, inclòs varios mesos  de pagament del lloguer” (EI1EH) 
 

La joventut valenciana lamenta també la poca oferta de lloguer social no 
solament a València sinó a tot l’estat espanyol. 
 

“I un altre problema però es més a nivell nacional i es que apenes hi ha alquiler social en 
Espanya, vivenda social. Que son del països de tota Europa que menos vivenda social 
tenim. Però vamos, vosaltres tampoc podeu fer molt” (FG03NU) 
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L’opció de compra d’un habitatge no és factible per a les persones joves 
participants en l’estudi. La temporalitat i els baixos salaris els dificulten reunir 
les condicions perquè els concedisquen una hipoteca. A més no compten 
amb estalvis per a donar l’entrada d’un pis. Aquest problema el té també qui 
ha aconseguit un contracte estable i millor remunerat. Als seus ulls comprar-
se una casa és un luxe solament a l’abast si guanyes una plaça per oposició.  
 

“Aun así, yo ni… yo ni me planteo ahora mismo comprar un piso y llevo trabajando unos 
seis años [asentimiento informante] Por eso también las, las franjas salaries en las que yo 
me he movido durante muchos años eran penosas. Pero… porque claro, yo trabajo, pero… 
el sueldo es el mínimo. Entonces, ahora ya sí, pero los tres-cuatro primeros años… 800 
euros, 900 euros… 1.000. Entonces, yo creo que los problemas son esos, la vivienda, el 
trabajo y cuando consigues trabajo, que sea indefinido y que sea un sueldo… ahora ha 
subido el salario mínimo, pero cuando yo empecé a trabajar, cobraba 15.000 euros al año. 
Habiendo terminado ingeniería y un máster [asentimiento entrevistadora]” (FG02JU) 
 
“Pero ahora lo de comprarse una casa es prácticamente un lujo. Porque además ya no es 
sólo el dinero sino todo lo que te piden los bancos, que al banco tienes que pagar y luego 
al seguro de hogar, seguro de vida... Que te piden un montón de cosas” (EG01NU) 
 
“O sea, si… si consigo opositar que es lo que ahora estoy trabajando para ello, eh… y si te 
sacas una plaza, a partir de ahí consigues una estabilidad con la que después sacar una 
hipoteca es medianamente más sencillo que… que cualquier… de otra forma” (FG01JU) 
 
“Y también que lo de independizarse, eso a un piso de alquiler porque las hipotecas ya no 
me veo comprando una casa en la vida” (EG01NU)  

“Es que yo que estoy aquí, veo todos los días contratos y nóminas de los jóvenes que 
señalizan… reservan las viviendas para el alquiler, sé que hay jóvenes que se les podría dar 
un préstamo [asentimiento entrevistadora] porque lo pueden pagar y pagarían menos 
que lo que van a pagar de alquiler. El problema es que no tienen esos 30, 40 o 50.000 euros 
para entregar, porque no les ha dado tiempo a ahorrar” (EI2EH) 
 

Un dels perfils experts consultats afegeix que les persones joves valencianes 
compten amb un context fiscal desfavorable ja que la Valenciana és una de 
les comunitats amb més càrrega impositiva en la compra d’un habitatge. 
 

“La compra de vivienda es una de las comunidades donde más agravada está el tema de 
impuestos y a la gente joven que tiene un acceso al empleo eh… tarde, porque necesitan 
formarse mucho más. Generalmente los primeros años de una manera precaria y demás, 
lo que les cuesta mucho es ahorrar” (EI2EH) 
 

 
ALTERNATIVES PER A L’EMANCIPACIÓ JOVE 
Les alternatives que resten a la joventut valenciana per a emancipar-se o 
conservar l’habitatge són tres fonamentalment. En primer lloc, compartir pis. 
Allò que pot parèixer una opció desitjable en el període estudiantil es 
converteix en una obligació en cas de no voler tornar a la casa familiar. Inclús 
en el primer cas s’està revelant complicat. 
 

“Ahí nosotros no entramos tanto, porque nos parece que eso debería desaparecer. Una 
cosa es que un joven decida compartir vivienda con un amigo [asentimiento 
entrevistadora] más divertido, porque no sé qué… Pero no por obligación porque no 
puedan pagar una vivienda solos, eso es muy triste” (EI2EH) 
 



 

56 
Polítiques publiques de joventut per a afrontar la pandèmia 

“Y aun así se acoplan a compartir piso. Quiero decir, independizarse es… O sea, si hablamos 
de vivir solo, es difícil. Muy difícil” (FG02JU) 
 
“El simple hecho de, de poder pagar una habitación eh… que tú tengas [ntx] un sueldo 
mensual para pagar una habitación en un piso compartido de Valencia ciudad, lo veo 
lejano incluso, ahora mismo” (FG01JU) 

 
Altra opció que s’està imposant és el desplaçament a barris o poblacions de 
l’extraradi amb preus de lloguer més baixos. La joventut valenciana no pot 
romandre en els barris on han crescut. Aquesta mobilitat també implica en 
ocasions la renúncia a determinats serveis amb valor per a la gent jove com la 
cultura.   
 

“Yo, por ejemplo, Ruzafa, sé que va a ser imposible. Me tendré que ir a otro barrio 
seguramente” (FG01JU) 
 
“Yo creo que la zona más barata. En la que se pueda...” (EG01NU) 
 
“Veo que una de las opciones más viables a día de hoy para independizarse es a lo mejor 
salir de la ciudad, de las grandes urbes, como puede ser Valencia. A lo mejor ya la diferencia 
entre Valencia y Chirivella ya puede ser importante respecto a los alquileres” (FG01JU) 
 
“Entonces, también como que tienes que fijarte en muchas cosas y comparar. O servicios 
culturales, por ejemplo, en pequeños pueblos y tal, no está lo mismo que en la ciudad. Y 
para la gente joven, yo por lo menos, valoro mucho que haya un… una oferta cultural [ntx] 
amplia, ¿no?” (FG01JU)  

 
Comptar amb l’ajuda dels progenitors és determinant per a poder emancipar-
se en molts casos. Pares i mares paguen el lloguer durant el període d’estudis 
i en moments d’atur, són l’aval per a poder pagar una fiança i signar un 
contracte de lloguer, són qui aporten l’entrada per a la compra d’un habitatge 
o són qui aporten una segona residència perquè els fills puguen viure-hi.  
 

“Sí que es de veres que la gent no tots tenen la sort de de que pues pues el pares li's 
paguen el lloguer. Però sí que es de veres que al final arriba un moment que estàs buscant 
feina i no estàs treballant ací en València, els teus pares teu cobriran hasta cert punt 
desprès tendra que tornar al poble si tens poble, si no casa del teus pares” (FG03NU) 

 

“Entonces, aunque la hipoteca la pagan los hijos, como ellos no tienen trabajos estables y 
aunque la puedan pagar hoy, pues los bancos no dan acceso a una hipoteca, son sus 
padres los que se tienen que enmarronar” (FG02JU) 

 
“Y bueno, yo estoy viviendo en una casa de mis padres, por suerte. Tengo esa suerte, me 
siento muy privilegiado por ello. Y es muy triste” (FG02JU) 

 
“En el lloguer és on està el preu més disparat i, a més del preu, te exigeixen últimament 
unes uns requisits d'entrada que li posen moltes barreres sobre tot a les persones joves. 
T'exigeixen unes nòmines que les persones joves no solen tindre, una es pues posar uns 
mesos de fiança que les persones joves no tenien eixos estalvis. Aleshores sembla que o 
bé tens un suport familiar molt molt gran o bé ja no eres tan jove i te consideres jove” 
(EI10EH) 

 
Sense ocupació decent, sense sostre, sense tindre seguretat econòmica, la 
joventut valenciana no contempla formar una família en els seus plans de 
futur a curt o mig termini. 
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“Es prácticamente imposible. Si no te puedes casi mantener tú, ¿cómo vas a mantener a 
un crío o dos? Es que ya… [asentimiento informante] Y encima, pues lo que decíamos de 
la vivienda, es que si no puedes comprar una casa, no puedes tener esa seguridad de pagar 
siempre lo mismo en tu casa, pues… es que claro, ¿cómo vas a añadir algo más? 
[asentimiento entrevistadora] Yo veo mucho más viable la mascota antes que los hijos” 
(FG02JU) 

 
◆ SALUT MENTAL 
 
La paralització dels projectes de vida i la incertesa causades per la pandèmia i 
el període de confinament han tingut conseqüències en la salut mental de les 
persones joves de totes les edats, com elles mateixes relataven en l’estudi 
anterior i en el present. 
 

“tengo una persona muy cercana que lo ha pasado muy mal y lo lleva pasando muy mal a 
nivel psicológico desde que empezó la pandemia, por eso mismo, por el sentimiento de 
culpa. Pero… pero ni siquiera se atrevía a salir y a quedar con esa gente, porque el 
sentimiento de culpa le invadía tanto, que no podía dejarse ver con otra gente” (FG01JU) 

 
 

ORIGEN I MANIFESTACIONS  
Les persones expertes consultades en aquesta investigació concreten els 
detonants que han portat a una part de la població jove cap a una situació 
límit, com són les condicions de l’educació a distància i presencial, la pèrdua 
del treball propi o en l’àmbit de la família, les relacions de convivència 
conflictives, les restriccions en les relacions socials, la por de contagiar-se per 
poder contagiar al seu torn a les persones estimades, l’exposició intensiva a les 
xarxes socials i la mateixa incertesa cap al futur. Les manifestacions més 
recurrents que s’han atès des d’Atenció Primària, i des de Psiquiatria en els 
quadres més greus, han sigut ansietat, depressió, trastorns de conducta, 
ideació suïcida, problemes d’autoestima i trastorns alimentaris. 
 

“Contextualizando en la situación que acabamos de pasar, con la pandemia lo que ha 
supuesto, el tema de cómo ha tenido que hacerse la educación, de la convivencia con los 
padres y con hermanos, el poco espacio que se ha tenido, la claustrofobia del entorno 
familiar. Padres que a lo mejor se dedicaban a la hostelería o a algún tipo de trabajo que 
se han quedado sin recursos económicos, eh… de lo cual los jóvenes se enteran 
perfectamente aunque los padres vean que no y todo lo que eso ha removido a nivel de 
sintomatología, se ha notado mucho en la consulta, en las demandas y en las derivaciones 
del médico de primaria” (EI9PQ) 

 
“Muchas de las quejas que vemos tienen que ver con ansiedad, precisamente porque 
claro, es que no sé qué va a pasar con mi vida, con la de los demás. Entonces, esa 
incertidumbre, eh… sobre todo en el confinamiento estricto eh… se disparó” (EI8PC) 
 
“Sí que hemos detectado una necesidad de apoyo psicológico por toda la carga de 
incertidumbre pues hacía el futuro, ansiedad, en fin muchas cosas” (EI3EJ) 

 
“Y en aquellos casos en los que ya había quizá una relación complicada de partida, pues 
esto se ha agravado, porque me veo obligado a estar 24 horas al día, conviviendo con 
alguien con quien no me llevo particularmente bien. Pues esto al final ha sido una queja 
particularmente intensa, pero claro, es que encima tengo que encerrado o encerrada y no 
puedo salir” (EI8PC) 
 
“Síntomas depresivos. Ya no cuadros de depresión mayor como tal, como un adulto pueda 
tener [asentimiento entrevistadora] pero sí síntomas de poca motivación, eh… [ntx] falta 
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de comunicación con… de poder salir, de poder disfrutar, de… de perdida un poco de 
sentido” (EI9PQ) 

 
“Com pues no és lo mateix, quan tens una edat i t'has de tancar en casa, amb una família 
o a una vida mitjanament establida a quan eres una persona qhe està començant a viure, 
que necessita molt de les relacions socials, dels iguals, de estar en connexió. Jo crec que 
emocionalment i vitalment, psicològicament ha pogut ser més dur per a per a les 
persones joves que per a les que són més adultes, no?” (EI1EH) 
 
“Entonces, sí que es verdad que la pandemia en determinados puntos pueda haber 
acrecentado ciertas cosas, por ejemplo, el tema de… eh… pues esa disonancia corporal, 
que… [asentimiento entrevistadora] con el tema de autoestima” (EI8PC) 

 
“En adolescentes, que es lo nosotros vemos, a partir de 16. Con ansiedad, con depresión… 
[asentimiento entrevistadora] Con alteraciones de la conducta, con aumento del consumo 
de, de… alcohol o cannabis, que generan alteraciones de la conducta luego en casa… con 
ideas de suicidio en crisis de, de desbordamiento emocional, no porque haya una gran 
depresión, sino un desbordamiento en una edad en la que regularse a nivel emocional es 
complicado” (EI9PQ) 
 

 

SUÏCIDI JOVE 
La pandèmia ha portat també a parlar del suïcidi de persones joves. Segons 
les professionals consultades és legítim el sentiment de voler acabar amb un 
sofriment molt gran en algun moment de la vida, però la qüestió existencial 
que ha posat de manifest la pandèmia ha portat a algunes persones joves a 
tindre temptatives de suïcidi.   
 

“Porque en algún momento es legítimo que todas las personas podamos tener un 
pensamiento de eh… “me quiero morir” [asentimiento entrevistadora] Quizá no tanto me 
quiero matar, pero el hecho de “estoy viviendo una situación de sufrimiento muy grande 
y lo que necesito es como desaparecer, o más bien que desaparezca ese dolor”” (EI8PC) 
 
(augment temptatives suïcidi) “Mucho. Por tema social la cosa existencial de que va a 
pasar en el futuro, que hacemos… pero está claro que la gota que ha colmado el vaso es el 
tema de, de la pandemia, el encerramiento” (EI9PQ)  

 
En el cas dels i les adolescents, les temptatives de suïcidi estan relacionades 
amb l’etapa vital en què es troben. En un moment determinant en la formació 
de la personalitat és fàcil que es donen situacions de desbordament 
emocional –i la pandèmia ha pogut ser causa de moltes-. Les emocions es 
porten al límit, són difícils d’autogestionar i acaben actuant per impuls. 
 

“Y crisis de desbordamiento emocional, cuando yo digo desbordamiento emocional, 
quiero decir pues eh… momento en que todo lo ves muy oscuro y que pierdes un poquito 
la, la capacidad de gestionarte. Y entonces vienen ideas de, de matarte [asentimiento 
entrevistadora] ideas de suicidio” (EI9PQ) 

 
“Lo que pasa es que en esta… en esta población es complicado todo, porque como hay esa 
impulsividad de base, el paso al acto, actuar o hacer algo eh… hay que medirlo muy mucho. 
Se le puede ir a uno la mano, por así decirlo”” (EI9PQ) 
 
“Esa adolescencia en la que tú te generas tu identidad a través de la socialización, parece 
un mazazo para ellos total  y absoluto. Y luego aparte, lógicamente, el rechazo que se está 
generando hacia ellos” (EI5EO) 
 

No obstant l’augment de casos, les professionals apunten que és més fàcil 
treballar aquests comportaments en adolescents que en persones joves 
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adultes, precisament pel seu moment vital on encara estan oberts tots els 
camins. Però recomanen també que cal canviar la manera en què ens 
relacionem amb l’adolescència amb més empatia, comprensió i apropament. 
Així mateix la manera en què es treballa professionalment amb ella, on el 
reconeixement entre iguals és fonamental, per la qual cosa aposten per la 
teràpia en grup. 
 

“Lo bueno que tiene la adolescencia, y ya no te hablo de los 30, ¿eh? Ya hablo… 
[asentimiento entrevistadora] Es que se pueden modificar las cosas, se pueden… 
es como una especie de encrucijada donde hay varios caminos, muchos caminos, 
entonces se pueden ver más posibilidades. Es como que a los 30 ya has cogido 
camino” (EI9PQ) 
 
“Yo creo que el acercamiento en la adolescencia desde la empatía, desde el 
trabajo en grupo es fundamental para que vaya bien y no desde la cosa está 
rígida de estigmatizarlos, culparlos… eso nunca… nunca acaba bien” (EI9PQ) 
 
 

XARXES SOCIALS I AUTOESTIMA 
Les restriccions de la pandèmia han augmentat l’exposició de les persones 
joves a les xarxes socials, on el cànon estètic i el model de vida que es mostra 
entren en contradicció amb la realitat imperfecta que els envolta.  La 
constatació d’aquest fet s’ha manifestat en un augment dels trastorns 
d’autoestima i alimentaris en part de la gent jove valenciana. Les professionals 
criden a la reflexió perquè l’ús actual de les xarxes situa a la joventut en un 
context de vulnerabilitat.  
 

“Se han disparado, el otro día leía un estudio, no se te sabría decir cifras, porque lo leí, pero 
no me acuerdo, pero se han disparado también el tema de trastornos de conducta 
alimentaria, a raíz de la pandemia, eh… Claro, hay que tener en cuenta que cuando hemos 
estado confinados, la imagen a la que hemos estado sometidos, ha sido un poco la que 
nos da la redes sociales, porque no puedo estar en contacto con mi mundo real. Es decir, 
no puedo salir con mis amigos [asentimiento entrevistadora] con sus cuerpos y sus vidas 
imperfectas [asentimiento entrevistadora] Sino que estoy expuesta constantemente a las 
influencers [asentimiento entrevistador] que tienen un cuerpo, una vida, todo maravilloso. 
Entonces, esa brecha que habitualmente existe entre lo que yo soy y me gustaría ser, 
como que se ha hecho más grande y ha agravado un problema que ya había de base” 
(EI8PC) 
 
“pero no deja de ser un problema social de qué, cuál es el canon que estamos aceptando 
de belleza tanto en hombres como en mujeres. Y está ahí un poco de fondo el tema de la 
autoestima y la desmotivación académica y laboral, en cuanto a… más que desmotivación, 
que un poco también… Yo lo llamaría más de desorientación. “No, no sé ni hacia donde 
puedo ir”” (EI8PC) 
 
“Ahora con los medios de comunicación [asentimiento entrevistadora] con los Facebook, 
los Instagram, con las publicaciones de todas y cada una de las cosas que haces. Todas y 
cada una de las relaciones que tienes. Es que es… hay una vulnerabilidad tremenda” 
(EI9PQ) 
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INCERTESA, PRECARIETAT I SALUT MENTAL 
Aquest estudi confirma que la simptomatologia de les persones joves estava 
latent i la pandèmia ha actuat com a revulsiu. I la cosa més reveladora; la 
pandèmia ha portat les persones joves a parlar de salut mental però s’han 
adonat que el seu malestar psicològic té arrels més profundes que tenen a 
veure amb la seua situació de precarietat i una gran incertesa que ja estava 
abans de la Covid-19. 
 

“A ver yo creo que lo que es, lo que siempre se habla últimamente y con razón es el tema 
de la salud mental” (EI5EO) 
 
“Pero, lo que ha incrementado eh… obviamente es la pandemia y lo que eso supone” 
(EI9PQ) 
 
“Pues a ver, yo te diría que eh… que esto estaba latente” (EI8PC) 
 
“Es cierto que el contexto no lo podemos obviar, pero yo creo que hay muchas quejas que… 
a las que habrían recurrido igualmente con o sin pandemia” (EI8PC) 
 
“Pero, las quejas de ansiedad por la incertidumbre ya venían de antes, se agravan, las 
relaciones familiares…” (EI8PC) 

 
Les persones joves valencianes manifesten viure en un estat d’ansietat 
constant. El primer focus són els estudis, la pressió per aconseguir la nota més 
elevada i la millor formació complementària; després la frustració per no 
trobar des d’oportunitats de treball a una ocupació decent malgrat tot l’esforç 
fet durant l’etapa educativa. A això s’afegeix la incapacitat econòmica ja no 
sols per a emancipar-se sinó també per a gaudir d’activitats d’oci. Els suports 
manquen en tots els àmbits. Es veuen parats en una posició indeterminada 
que els impedeix avançar i projectar el seu pla de vida. Fan tot allò que se’ls ha 
demanat sense recompensa. L’angoixa és major entre les que es troben a prop 
de la trentena perquè la paràlisi dura des de la crisi anterior. Tot això crea una 
càrrega mental que els està passant factura psicològicament. 
 

“Pero… Por ejemplo, yo pienso que nuestra generación está muy machacada en el sentido 
de: “no encuentro trabajo, no me puedo independizar, encima eh… me he gastado 
muchísimo dinero en formarme, eh… voy acumulando títulos ahí en el cajón” 
[asentimiento informante] Eh… Entonces, claro, es como que al final eh… sientes como que 
llevas toda la vida preparándote para algo que nunca llega y eso también nos machaca 
bastante psicológicamente en mi opinión” (FG02JU) 

 
“¿Conocéis a alguien que no haya tenido ansiedad? Es que yo casi todos mis amigos, en 
serio, han tenido ansiedad o bien por trabajo, o bien por los estudios o… no sé. Es decir, me 
da la sensación de que nuestra generación vive con ansiedad o depresión o estrés” 
(FG02JU) 
 
“El foco de quiero encontrar un trabajo es muy importante y a veces como que genera 
una doble o triple presión en función de todo lo que haya en el… en el fondo del contexto 
de esa persona” (EI8PC) 

 
“Para los psicólogos es muy frustrante, porque eh… Claro, muchas personas vienen y 
expresan quejas relacionadas con el trabajo o con la falta de trabajo, que a nosotros nos 
encantaría poder hacer un chasquido [asentimiento entrevistadora] y poder arreglarlo. 
Pero claro, es que son cosas que se tienen que arreglar desde las instituciones. Al final ahí, 
literalmente lo único que podemos hacer es acompañar en ese sufrimiento, que es 
totalmente legítimo, porque realmente las personas necesitamos unas bases de 
seguridad para poder encontrarnos mejor a nivel emocional” (EI8PC) 
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A més senten la pressió social d’haver de sentir-se feliç tot el temps quan la 
realitat que els envolta no es correspon amb aquest sentiment. Pensen que 
es censuren els sentiments considerats negatius per la societat i troben a 
faltar una educació emocional que permeta formar en la gestió de les 
emocions. 
 
 

““Hay que ser feliz, si quieres puedes” “Va, que sí. Que a la próxima te va a salir, eh…” No sé, 
es como que tienes que ser feliz y si no lo eres, eres raro o estás mal del… ¿Por qué no lo 
intentas? No sé. Es como todo muy contradictorio y yo al menos estoy un poquito harta 
ya de esto. Y eso yo creo que al final te hace sentirte aún peor, porque entonces lo ocultas, 
porque dices: “joder, soy una amargada, soy la que se queja o el que se queja” Y… y bueno, 
es como una obligación de ser feliz que realmente pues no se cumple con lo que hay fuera, 
ni las expectativas ni lo que existe, ni la realidad ni nada” (FG02JU) 

 
“Porque es lo que dices tú, no siempre hay que estar feliz ni hay que ser plenamente feliz. 
Si no que… vamos a ver, las personas tenemos sentimientos y no hay sentimientos buenos 
ni malos. Mm… Simplemente hay sentimientos pues más positivos y sentimientos más 
negativos, pero tú no puedes estar en un estado constante de felicidad. O sea, nadie. 
Entonces, claro, es como intentar un poco educar, en el sentido de: “vamos a ver, si un día 
tienes que llorar o un día te tienes que sentir triste, no pasa nada”” (FG02JU) 
 

 

L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL NO SOLUCIONA ELS 
PROBLEMES DE LA JOVENTUT 
Les persones expertes denuncien que des de salut mental poden acompanyar 
a les persones joves en el seu sofriment i tractar la simptomatologia però no 
poden resoldre problemes, l’origen dels quals és socioeconòmic i de caire 
estructural. La salut mental dels joves es prevén i es cura amb ocupació, 
promovent la seua independència i autonomia mitjançant la seua 
emancipació, permetent que puguen construir els seus projectes de vida.  
 

“Eso viene desde arriba. La solución es que les puedan… O dar… más que una atención a 
eso, a la causa. Estamos matando moscas a cañonazos. Atendiendo una cosa que es 
perfectamente general… O sea, que se entiende que genere ansiedad” (EI9PQ) 

 
“hay que arreglar mucho a nivel institucional para que los jóvenes tengan derecho y, y 
tengan acceso a unos puestos de trabajo dignos con un sueldo digno, que le permita 
pagar el alquiler, que les permita poder vivir. Y eso desde luego el psicólogo no lo puede 
arreglar” (EI8PC) 

 
“Que muchos de los problemas son económicos, sociales… que eso no podemos hacer 
nada en salud mental” (EI9PQ) 
 
“Realmente los jóvenes necesitan poder tener esa independencia [asentimiento 
entrevistadora] esa autonomía, que en otros países sí está, es decir, [ntx] eh… nos vamos a 
países como países bajos y demás, que, que… que son gente que están trabajando a lo 
mejor desde los 16 años, pues un pequeño trabajito, terminan de estudiar y prácticamente 
sin máster se pueden colocar a trabajar de lo que han estudiado, pagarse un alquiler 
aunque sea carísimo, pero pagarse un alquiler y poder comenzar con su vida 
relativamente jóvenes” (EI8PC) 

 
“Y hay cuestiones que son estructurales y que desde la administración o desde el tipo de 
contratos que me ofrecen desde una jornada laboral que son de 4 horas, por ejemplo, 
soñado, eh… hay cosas que también yo voy al psicólogo, me va a ayudar muchísimo, pero 
hay otras que yo sigo creyendo que la motivación no es suficiente porque ya no podemos… 
[ntx]” (FG01JU) 
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SENSE RECURSOS PER A ACCEDIR A L’ATENCIÓ EN 
SALUT MENTAL 
Els problemes que causen malestar psicològic en les persones joves tenen 
difícil solució però també els resulta complicat accedir a eixe acompanyament 
professional que els ajude a transitar aquest sofriment. La joventut consultada 
afirma que no pot pagar-se la teràpia de psicologia amb els seus propis 
mitjans econòmics. L’alternativa és el servei públic, que consideren ineficaç 
per la llista d’espera i les sessions excessivament especiades en el temps. 
 
 

“Propondría también que se tuviera mucho más en cuenta el tema de la salud mental, 
porque en situaciones como en la que estamos viviendo por ahora, ahora mismo y que la 
gente joven que no sabe qué hacer con su vida, que tiene problemas en casa, que tiene 
problemas de inseguridades laborales… que tenga como accesible el poder mm… ir a un 
psicólogo o una psicóloga para que le ayude como a encarrilarse en su vida y que le ayude 
como a motivarle. Porque el problema es que eso es inviable en el tema de sanidad… de la 
sanidad pública. Y en la sanidad privada… es muy caro” (FG01JU) 
 
“la mayoría de ellos cuando caen en este servicio es porque eh… la rela-… la queja habitual 
es que no me puedo pagar un psicólogo privado” (EI8PC) 

 
Les professionals adverteixen del risc de no tractar a temps els trastorns 
psicològics de les persones joves ja que poden enquistar-se. D’ací la 
importància de que demanen ajuda en el moment que senten que alguna 
cosa no va bé. 
 

“No es que tenga mal pronóstico, pero va a ser mucho más difícil de tratar porque ya hay 
unos patrones de pensamiento y hay una serie de conductas muy arraigadas, muy 
interiorizadas, que cambiar eso, evidentemente se puede, porque si no los psicólogos no 
existiríamos. Pero, es mucho más complicado, requiere mucho más tiempo” (EI8PC) 
 
“Entonces, es importante que la gente cuando se pueda notar que hay algo eh… que no 
está funcionando [ntx] en el momento que sea medianamente consciente de que esto se 
está sosteniendo en el tiempo, pida ayuda” (EI8PC) 

 
Les deficiències en la atenció en salut mental unit a les condicions de vida 
precària de la societat actual està provocant igualment una 
sobremedicalització d’ansiolítics i antidepressius en la població.  
 

“Claro. El médico de atención primaria prescribe directamente porque si está… se está 
medicalizando en exceso porque la sociedad está pidiendo a gritos la medicalización en 
exceso, porque el estrés en el que vivimos, eh… la manera de abordarlo, el trabajo de 
mierda que tienen [asentimiento entrevistadora] perdona por la expresión, pero es que es 
así” (EI9PQ) 

 
“Entonces, se está medicalizando en exceso porque la sociedad eh… mm… está… se está 
permitiendo y está [ntx] considerando que esta manera de funcionar es la sana y la normal. 
Luego, por otro lado, el deporte muy bonito todo, eh… la dieta, la alimentación y cómprate 
algo si… si estás mal. Esto va muy deprisa y no hay un tiempo en el que la persona se pueda 
parar y manejar. No hay tiempo. Por eso está medicalizando a la gente. No hay manera, no 
hay manera. De alguien que está sobrecargado de decir: “pues váyase usted al balneario 
tranquilamente un mes” No, es que tengo que seguir con mis hijos, es que tengo que 
seguir con mi trabajo, es que tengo problemas con mi marido o con mi mujer… es que 
tenemos que seguir [asentimiento entrevistadora]” 
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“Por lo menos los estudios… o alcohol, que utilizan alcohol para… ¿Cuánta gente ha tomado 
alcohol en la pandemia para… tranquilizarse con miedo a lo que va a pasar? Pues mejor 
una cosa que es más controlada como un antidepresivo que te puedes tomar una 
temporada y luego retirarlo [asentimiento entrevistadora] Yo ya lo tengo que ver así, no 
hay…” (EI9PQ) 

 
 
 

◆ OCI I TEMPS LLIURE 
 
Les relacions entre iguals i la necessitat d’entreteniment són trets 
antropològics propis de les persones joves. No obstant això, s’han convertit en 
eines indispensables per a suportar no solament la pandèmia, sinó la situació 
d’incertesa i precarietat que els envolta.  Gaudir de l’oci equival a viure quan 
l’ocupació i l’habitatge signifiquen sobreviure. Tots ocupen un graó en l’escala 
de prioritats però l’orde no sempre està clar. 
 

“pero también me gustaría decir que, que el ocio es un apoyo para cuando… para cuando 
tú estás sobreviviendo, el ocio es un apoyo y algo que… para mí, por ejemplo, ha sido muy 
importante. Y con lo del COVID, principalmente, el no poder eh… pues hacer ciertas cosas 
y el ocio sí que me ha ayudado a… no sé, a sobrellevar un poco mejor la situación, ¿no? 
Entonces, aun siendo algo secundario, lo veo muy… muy, muy importante y que me 
gustaría que se diera también eh… importancia o prioridad o…” (FG01JU) 
 
“Porque son como… son como escalones, el trabajo, la vivienda y tal es sobrevivir y la cultura 
y las actividades es vivir. Entonces, para qué te vas a preocupar… Me refiero, lo primero es 
comer y dormir, en un lugar. Entonces, los siguientes escalones de arriba pasan de 
interesarte cuando tienes la angustia esa” (FG01JU) 

 
“Y también creo a la vez que el dejar de sociabilizar como influye en conforme aguantes 
las expectativas labores y del futuro laboral, porque quieras o no, cuando te relacionas… 
por ejemplo, haces cursos extraescolares de la universidad, conoces gente, esa gente te 
cuenta a lo mejor un poco sus expectativas de futuro, abres la mente, tienes nuevas ideas 
o un montón de programas y actividades” (FG01JU) 

  
Tot i que a poc a poc es van recuperant alternatives d’entreteniment com els 
concerts, la pandèmia ha modificat la forma de gaudir del temps lliure, sobre 
tot pel que fa a l’hora de fer plans amb amics a casa o evitar les activitats en 
interiors. La por i el sentiment de culpa per contagiar-se en situacions d’oci 
continua latent. També s’ha de tenir en compte que en el moment de fer el 
treball de camp d’aquest estudi, la joventut de la ciutat de València no tenia la 
vacuna encara, però estava a punt d’entrar en el torn de vacunació. En el 
moment de la publicació d’aquest estudi ja està vacunada. 
 

“Lo que trato de evitar es quedar para beber así en bares. No me gusta tanta gente así 
sobre todo en el interior. En el interior no me gusta nada” (EG01NU) 
 
“Yo antes salía, bueno antes quedaba un montón con mis amigas en sus casas. O sea nos 
quedábamos en casa de alguna y jugábamos a cualquier cosa. Pero ahora estar en casa 
de alguien y estar bien mascarilla como que no” (EG01NU) 

 
“Luego, yo no sé si os pasa esto a vosotros o soy el único que le pasa, pero eh… estos últimos 
meses y año en general, he sentido un poco sentimiento de culpa por pasármelo bien. Por 
el sentimiento de responsabilidad que tenemos eh… con el tema de la pandemia, con todo 
lo que ha pasado” (FG01JU) 
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“Aún encima, tenemos que tener muchísimo cuidado de con quién nos relacionamos 
precisamente por esa labor de responsabilidad con el tema de la pandemia. Eso genera 
aún más estrés porque te hace sentir como si fueras un delincuente por el simplemente 
hecho de necesitar ver a un amigo, por todo lo que supone” (FG01JU) 

 
 
 
 
SENSE CAPACITAT ECONÒMICA, MENYS ALTERNATIVES 
D’OCI 
Amb o sense pandèmia, les persones joves de València tenen dificultat a 
trobar alternatives d’oci saludable que no siguen de pagament. Els seus baixos 
recursos econòmics fa que el cinema, el teatre, els concerts... no estiguen entre 
les seues opcions freqüents. Pagar l’entrada d’una discoteca, tampoc. Afirmen 
que els queda el parc i beure. Des de la seua perspectiva, el botellot o pagar 
cerveses a un euro en una terrassa és una qüestió econòmica. La gent jove no 
pot consumir oci a causa dels baixos salaris o perquè depenen 
econòmicament dels seus progenitors. 
 

“Lo que hem digues oci gratuït de que no tingues que per anar pagar, tindre alternativa 
per a la gent jove o per a la gent, no la gent jove si no per a la gent que no te molts recursos, 
sas? Que es tingue en compte a eixa gent  que al final vulgues o no està limitada. I normal, 
al final es mingen  les [inintel·ligible] al parque o de botelló o jo que sé, crec eh” (FG03NU) 
 
“Y aquí en el barrio se nota, de que en los parques… ahora no tanto por el COVID, por suerte. 
Pero está petado de hacer botellones, pero tampoco me extraña. Yo en mi barrio nunca 
he ido a ocio. El ocio siempre ha sido pues Benimaclet, puede ser el barrio así más 
alternativo, Carmen, Ruzafa… cosas así. Y botellón, mucho botellón tampoco voy a negarlo. 
Y es muy triste que no haya… que cueste encontrar alternativas. Porque las alternativas 
hay, eso es cierto, pero… son difíciles de encontrar” (FG02JU) 

 
“Y el que se hace botellón, que es más cuestión económica que otra cosa, eh… Y de falta 
de alternativas de… cuando quedas con amigos, ¿dónde vas? No es problema principal 
como es el empleo, pero sí de qué haces, si no consumes no hay como alternativas” 
(FG01JU) 

 
“Y es que… muchas veces puede darse la situación de que los jóvenes tengamos que 
renunciar ya sea a la cultura, a hacer un… otros planes de ocio que no sean irnos a una 
terraza de un bar, que sabemos que está el tercio a un euro, porque no podemos 
permitírnoslo. O sea, al final es que todo se traduce en eso. Es decir, si fuera por mí, yo iría 
al teatro todos los fines de semana” (FG02JU) 
 
“La inestabilidad y la precariedad que tenemos los jóvenes nos influye en el ocio que 
consumimos. Que al final el ocio que consumimos puede ser comprarte un litro y 
bebértelo en un parque” (FG02JU) 

 
 
OCI GRATUÏT I DE BARRI 
Lamenten per això que no hi haja suficients opcions d’oci ni espais de 
socialització gratuïts impulsats des d’Administració, sobre tot en l’entorn 
pròxim que es on es mouen i no els suposa un problema de mobilitat. 
 
El barri es posat en valor per part de la gent jove, que sense pretensió es 
converteix en dinamitzadora d’aquesta unitat territorial, igualment 
maltractada per la pandèmia. Les persones joves reivindiquen els xicotets 
actors culturals del barri, l’activitat fruit de l’associacionisme, la vida al carrer; 
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en definitiva ser i estar en comunitat. Reclamen l’ocupació de l’espai públic en 
la seua dimensió física i simbòlica. 
 

“Pero, pero si eso se reparte, pero lo que es toda Valencia, que Valencia es muy grande y 
no solamente se concentra en esos núcleos atractivos, pero bueno, también se pueden 
hacer cosas… actividades públicas en... en otros barrios” (FG02JU) 
 
“Pero, yo creo que es importante cosas muy pequeñitas a nivel de barrio, que no te 
impliquen desplazarte mucho, sino que tú en tu barrio digas: “a mira, es que se pone una 
chica en la plaza de Patraix, eh… de cuentacuentos, los lunes, y los martes se pone no sé 
quién a hacer yoga. Y tú si quieres vas y lo haces” (FG01JU) 

 
“Cuando ya nos hubiéramos vacunado y todo eso, pues apoyar las salas locales, las salas 
pequeñas, no sé... Igual intentar hacer los conciertos en esas salas pequeñas para que no 
cierre [asentimiento de la entrevistadora]” (EG01NU) 
 
“Y… joder, eh… fomentar que las asociaciones locales de aquí del barrio, por ejemplo, está 
Entrebarris, eh… Benicalap no están, pero otros barrios digo yo que sí, sino el nombre. 
Campeonatos de… deporte o bueno, simplemente enseñar el deporte” (FG02JU) 

 
“Y sobre todo, espacios también de encuentro, no sé, están ahí en el parque central les, les 
NAUS, que no tiene ningún tipo de utilidad ahora mismo, ¿no? Bueno, pues que sea un 
espacio tal vez desde… o una… o un sitio donde… podrían hacer bares, otra vez. Entonces, 
alternativas a los bares, un sitio de encuentro, ya sea como una especie de anfiteatro, ya 
sea a micro abierto, para hacer charlas, para tal… Sitios de encuentro, que en realidad no 
es nada, es un sitio donde la gente va, plantea una… un esto, se hace una agenda, se va, sí 
se hacen cosas y… Y ya está” (FG01JU) 

 
“Se apela mucho a la juventud, pero no se… no se integra para nada ni en los espacios de 
decisión ni… ni hay espacios… pues como lo que ha dicho, ¿no? Pues para encontrarnos, 
para organizarse, para que… esto que ha pasado en la pandemia, que es que… no sé, si 
alguien se siente solo o tal o sola o lo que sea, pues todo esto que hemos aprendido de la 
pandemia, bueno, pues vamos a intentar crear espacios que vayan más allá del bar o de 
tal, para encontrarnos, ¿no? Pienso eso” (FG01JU) 

 
Les activitats gratuïtes a l’abast estan limitades a moltes poques places i a més 
no resulta fàcil assabentar-se de quan les fan o s’obri el termini d’inscripció. 
Resultar beneficiari pot ser una qüestió de sort. 
 

“Però eixes cosetes que no hi ha una alternativa gratuïta pa la gent o bé que no puga 
pagar-seu o crec que es un altre problema de la gent jove” (FG03NU) 
 
“Eran eh… era un… una ópera, creo que era, para jóvenes [asentimiento entrevistadora] 
Entonces, vendían entradas a 10 euros a los jóvenes y… y lo vimos, y dijimos: “en nuestra 
vida íbamos a ir a una ópera, pues nos apetece ir” Era un plan completamente diferente 
y… Y lo que pasó fue, fue precisamente eso. Que a los cinco minutos ya no quedaban 
entradas, entonces eh… [asentimiento entrevistadora] Por eso… ese, ese es un tipo de cosa, 
que puede ser que sí que salgan, pero no todos al final accedemos a… podemos acceder a 
esos planes. Entonces, al final estamos en las mismas” (FG02JU) 
 
“Iba a decir, que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, que es verdad que las 
iniciativas de Joventut Valencia, que son muy buenas, pero que el número de plazas 
muchas veces es muy limitado y que sí que son ideas buenas, porque es verdad que 
conoces gente o puedes ir con tus propios amigos y que son alternativas de ocio, pero que 
están muy limitas.  
 
“Pero… yo que soy una persona que por ejemplo milito en jóvenes Esquerra Unida, en el 
Consell… en varios sitios estoy informado, pues de repente ayer me… ayer lo vi de repente. 
Eh… No sé si falta de… de publicidad o qué, pero sí que hay alternativas pero no llegan” 
(FG02JU) 
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“Y yo, por ejemplo, estoy suscrita a la newsletter del Ayuntamiento y me ha pasado, que 
alguna vez me llega… las clases, las actividades… Y digo: “ostras, que interesante” Y ya se ha 
pasado el plazo. Y digo: ¿Para qué me la envías si ya ha terminado, no?” (FG01JU) 

 
Per contra, algunes persones joves residents en la ciutat però d’origen rural 
difereixen en pensar que València sí ofereix prou coses a fer. 
 

“La verdad es que eso está bien, tienes el rio que ahí pasas tardes y tardes. Las artes y las 
ciencias, es que tienes un montón de cosas. Luego también en los jardines, en el jardín de 
Viveros hay un montón de conciertos [asentimiento de la entrevistadora]” (FG03NU) 
 
“Considero que en Valencia hay muchas alternativas. O sea, yo no tenía cine. O sea, en mi 
pueblo con 16 años, o te ibas a un… a un solar a beber o no tenías mucho más que hacer. 
Entonces, yo pienso que igual un poquito más de fuerza en hacer otras cosas que no sea 
hacer botellón se pueden hacer aquí, porque hay millones de cosas para hacer” (FG02JU) 

 
La mobilitat suposa un problema afegit per a accedir a les propostes de Natura 
que ofereix els voltants de la ciutat. 

 
“Y el transporte hasta la Albufera y toda esa zona deja un poquito que desear y no está 
mal, ¿eh?” (FG02JU) 

 
 

◆ PARTICIPACIÓ 
 
Les persones joves consideren que es parla molt de la joventut en els últims 
mesos com una gran damnificada de la pandèmia però a l’hora de la veritat 
no es compta amb ella per a conèixer les seues problemàtiques i molt menys 
per escoltar i integrar les seues propostes en l’agenda política i en les 
polítiques de joventut. La cultura de la participació és encara una rara avis 
tant per a la ciutadania en general com per a la joventut en particular. Falten 
espais estables i no estables de participació oberts a la infància i a la joventut, 
en els centres educatius i les instal·lacions locals. Alguns i algunes consideren 
que s’ha d’incorporar la participació en l’àmbit educatiu per a després 
traslladar-ho a l’àmbit local, autonòmic i estatal. A banda dels espais de 
participació, falta formació en participació a tots els nivells i ferramentes de 
participació adaptades a les formes de comunicació de les persones joves. 
 

 “Se apela mucho a la juventud, pero a mí me encanta… es que luego la juventud no está 
en ningún sitio” (FG01JU) 
 
“Y esto empieza… a mi juicio desde abajo. O sea, en la propia universidad o incluso en los 
institutos, los espacios de participación de… del alumnado son escasos y poco vinculantes. 
Entonces, si tú vas inculcando al alumnado que la… esa cultura de participación, que 
básicamente es “si quieres grita, que igual… que no te van a hacer ningún caso” Pues 
probablemente esa… esa actitud va a continuar en la mayoría de los jóvenes en un futuro” 
(FG01JU) 
 
“Apenas se deja margen para que… para que decida el estudiantado. Y esa cultura de la 
participación al final es necesaria pues para después en un futuro también ampliarlo a lo 
que es la política local, regional y nacional. Y no se hace así, ¿eh? Entonces, la gente sale 
un poco apatía. Si ya tienen por lo que ven políticamente, pues si en la universidad 
también es así pues…” (FG01JU) 

 
La percepció de les persones joves participants en l’estudi és que no es té en 
compte a la joventut, ni en l’àmbit educatiu ni en la societat. Pensen que se’ls 
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ha de tenir en consideració i donar-los un espai per a poder participar i 
involucrar-se en la seua realitat social immediata. Opinen que s’han d’obrir els 
espais de participació per incorporar la mirada i les veus joves, que 
complementen les mirades i les veus dels altres agents socials. Pensen que és 
necessari  la participació de la joventut en la configuració de la societat, tant 
en la seua definició actual com en el seu disseny futur a través de les polítiques 
públiques.  
 

“Yo creo que tenemos mucho potencial porque somos la generación que mejor educada 
está a nivel universidad, a nivel… más cosas. Pero, no se nos da la posibilidad como ha dicho 
Pablo, de involucrarnos. Es como, a veces te pregunto, pero ya está, algo puntual” (FG01JU) 
 
“No, como que no se nos toma en serio” (EG01NU) 
 
“Ya, yo creo que en muchos ámbitos como que las personas que tienen el poder de decir 
las cosas son personas muy mayores y tienen una mentalidad de su época que no tiene 
nada que ver con la autoridad. Y que las personas que sabemos qué es lo que está pasando 
ahora, somos los jóvenes” (EG01NU) 
 
“Es que es un poco raro que te diga ale qué es lo que quieres” (EG01NU) 

 
Cal canviar l’enfocament i ubicar en el centre a les persones joves perquè 
puguen ser protagonistes en la construcció de la seua realitat i la millora de la 
seua qualitat de vida. Elles en exclusiva han de convertir-se en interlocutores 
de la joventut, per a la qual cosa cal una obertura institucional que promoga 
la seua inclusió de forma participativa.  
 

“Yo creo que es importante las asociaciones porque también como que creas vínculos 
entre las personas y, y… Yo no he participado en ninguna, pero creo que está bastante bien. 
Y… Y eso, no que alguien diga: “vamos a hacer algo para los jóvenes” No, es… los jóvenes 
son los que lo tienen que hacer, pero les tienes que dejar su espacio y sus… y sus… y darle 
medios, porque medios, la verdad, pocos tenemos” (FG01JU) 
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◆ PROPOSTES DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

DE JOVENTUT A LA CIUTAT DE VALÈNCIA  
 
 

“I i jo crec que hauríem de replantejar que no sols de política per a la joventut, no sols per 
a que un oci saludable que és com sempre s'ha fet la política de joventut, no. Política de 
joventut de cultura [00:41:12]. Una vegada més estructural i pensant en que estes persones 
són les que van, van a gestionar el món ací a 10, 20, 30, 40 anys” (EI10EH)

 
Aquesta cita resumeix la necessitat d’actuacions estructurals que manifesten 
les persones informants per a revertir la situació de vulnerabilitat de la 
joventut de la ciutat de València. Les limitacions de l’administració local en 
aquest escenari són evidents, tot i que depenent de l’àmbit d’actuació té més 
o menys marge per a donar resposta a les seues necessitats. 
 
A continuació i fruit de la participació de les persones informants, s’exposen 
les propostes municipals que es podrien desenvolupar per a mitigar els 
problemes de les persones joves atenent als àmbits de l’ocupació, la formació, 
l’habitatge, la salut mental, l’oci i el temps lliure, la participació i la 
comunicació. 
 
Com a preàmbul, en cada apartat es fa una breu aproximació a la valoració 
que fan les persones consultades de les polítiques públiques de cada àrea; una 
síntesi de les polítiques municipals que ja es desenvolupen, i una recopilació 
de les propostes estructurals que han eixit en el treball de camp. 
 

◆ OCUPACIÓ 
 
VALORACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ ACTUALS 
Les polítiques d’ocupació estan condicionades per la legislació estatal. Aquest 
marc estructural és el que permet que es donen les situacions d’atur i 
precarietat que denuncien les persones joves en general, i les valencianes en 
particular. Però la competència limita l’acció de les administracions locals, que 
intenten aportar solucions amb ferramentes com els plans d’ocupació o 
recursos com la Fundació València Activa o València Inserta.  
 

“I bueno, jo crec que com hem dit de la precarietat laboral que entenc que [ntx] des de 
l'Ajuntament tampoc poden fer molt o es pot fer molt poc o res en matèria laboral” 
(FG03NU) 

 
Figures expertes i empresariat coincideixen en que les polítiques d’ocupació 
jove a nivell estatal no han funcionat. Són categòrics en afirmar que les ajudes 
a la contractació, un recurs recurrent en l’Administració i en el discurs de les 
persones joves, no dinamitzen el mercat laboral.  Posen com a exemple el cas 
del programa de Garantia Juvenil, que ha acabat assumint l’Administració 
perquè les empreses no el fan servir o el fan servir fraudulentament, segons 
algunes persones usuàries. 
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“Las políticas de empleo no han funcionado. No es que lo digamos, eh… los empresarios 
de la… españoles, si no lo dicen todo eh… toda Europa” (EI7RP) 
 
“O sea lo que es una ayuda para la contratación, en mi opinión, no aporta absolutamente 
nada en el mercado de trabajo. No fomenta la contratación, en mi opinión” (EI5EO) 
 
“No necesitamos… nosotros hemos tenido reuniones a nivel autonómico y cuanto… qué 
subvención o qué ayuda eh… podríamos dar a las empresas, dime cuanto para contratar. 
No es… la empresa no contrata porque tú le debes 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 euros… 
[asentimiento entrevistadora] No contrata por eso. Contrata porque tiene la necesidad. 
Facilítale que… a la persona que contrate, tenga la formación, la cualificación para empezar 
a producir al día siguiente, nada más contratarle. No que lo tenga que formar” (EI7RP) 

 
“Claro. Si es que el problema, la garantía juvenil de hecho antes iba dirigida a las empresas 
y como todos los años devolvíamos dinero, llega la administración pública y dice: "oye, ese 
dinero dánoslo a nosotros. Dánoslo a nosotros, no se lo deis a las empresas que se tira"” 
(EI5EO) 
 
“Por ejemplo, existen planes de empleo como garantía juvenil y cosas así pero realmente 
no se ve que esos sean planes efectivos y además se utilizan bastante, eh, como fraude” 
(EI6RS) 
 

Per a les empreses, la rigidesa de la legislació laboral actua com un fre 
a la contractació i caldria una major flexibilitat, similar a la resta de 
països europeus més en enllà dels Pirineus. 
 

“No se pueden… no podemos mantener eh… ¿Por qué? Porque es muy caro, porque 
tenemos la cotización a la Seguridad Social en España superior al resto de los países 
europeos y estamos compitiendo con los países europeos [ntx] La indemnización por, por 
despido es mucho mayor en España que en el resto de los países europeos, con lo cual, la 
inseguridad que tenemos por ese modelo productivo que tenemos en las empresas, es 
mucho mayor que en el resto” (EI7RP) 
 
“lo que pedimos es que por menos salten los pirineos, lean la legislación y normativa 
laboral, de otros países, donde la rigidez que tenemos en España no existe en los demás 
países. Yo creo que el mercado debe estar… un mercado laboral al libre albedrío, porque 
entonces se pueden crear eh… distorsiones” (EI7RP) 

 
 
Atenent al marc de referència, les persones expertes troben a faltar la definició 
d’un model a seguir que no entre en contradicció donada la situació actual. 
D’una banda, Espanya s’enfronta a l’envelliment de la població i a la 
prolongació de la data de jubilació; d’altra banda, les persones joves no poden 
entrar al mercat laboral. 
 

“O sea, legislativamente es como que vamos lanzando señales contradictorias que se van 
cortando la una con la otra. Eso habría antes que nada saber a dónde vamos… O sea esto 
es lo que hay, la gente está envejeciendo pero es que la gente no está entrando a trabajar. 
Entonces, ¿qué modelo queremos? Siempre se dice que es un poco un tópico pero el 
tema de la jubilación de relevo que es algo que se utiliza mucho en otros países y aquí no 
lo utilizamos prácticamente nada” (EI5EO) 

 
Paral·lelament, l’ocupació està estretament lligada al model productiu, el qual 
està basat en gran part en el turisme i els serveis on prima l’estacionalitat i la 
demanda de ma d’obra no qualificada. Un sector que a més a més s’ha vist 
especialment afectat per la pandèmia. Canviar aquest model productiu i 
impulsar altres sectors es fa palès per a impulsar l’ocupació jove, però també 
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una aproximació entre Administració i empresa per a tractar d’encaixar 
necessitats i drets.  

 
“Vamos a ver, ahora tenemos un momento de que está la actividad muy ralentizada, 
tenemos una actividad… que estamos hablando, estamos en la Comunidad Valencia, 
donde el sector turismo… el sector turismo es, es muy importante” (EI7RP) 
 
“Sí. Hay una estacionalidad, sí [asentimiento entrevistadora] Es que el sistema productivo 
español y el de la comunidad valenciana es un sistema productivo, que… es así. Ojalá lo 
cambiaran” (EI7RP) 
 
“Entonces yo creo que ahí lo que tendría que cambiar el sistema productivo para que no 
esté tan basado en la hostelería y el Turismo. No que dejemos de lado eso; eso tiene que 
estar, pero sí que se fomenten otros sectores como la industria, la investigación científica 
y como, eh, otras áreas que al final favorecen el desarrollo de la Sociedad y que se 
fomentan en las universidades. Y als universidades están ahí però luego no hay una 
respuesta por parte del Gobierno para darle cabida a todo este potencial y ese talento que 
sale de las universidades” (EI6RS) 

 
“Entonces claro, lo veo complicado y ahí lo que se debería hacer es forzar 
institucionalmente rollo con un gran pacto con los empresarios para hacer medidas o 
incluso experiencias de alguna manera que contribuyesen a la a la expansión de la 
contratación de gente joven. O sea no lo sé, hay muchas maneras. O sea es una cuestión 
más eco-… Me parece que, en el ámbito autonómico, sería más una cuestión de de 
concienciación. Y en el marco general, es una cuestión de legislación. Eso es lo que me 
parece. Y desde el ámbito municipal, sobre todo dar las herramientas tanto a unos como 
a otros para ese encaje entre empresa y trabajador [asentimiento de la entrevistadora]” 
(EI5EO) 

 
Quant a les polítiques d’ocupació que s’impulsen des de l’administració local 
són considerades com a “pegats” que no solucionen els problemes d’arrel 
estructural. Els agents sindicals reconeixen que poden fomentar la inserció 
laboral però no revertir la precarietat del mercat laboral jove. 
 

“Los planes de empleo siempre son algo a celebrar pero no dejan de ser parches a un 
problema que es estructural, del sistema en el que vivimos, del modo productivo en el que 
vivimos, sobre todo en el País Valenciano. Entonces están bien porque solucionan y 
corrigen en cierta medida muchas de las desigualdades de la juventud trabajadora però 
no están atacando la raíz del problema porque la raís del problema es estructural y es la 
temporalidad que ahora mismo està por encima del 50%, o la parcialidad o el paro juvenil” 
(EI6RS) 
 
 “El problema es que lo que fomentan simplemente es aumentar las oportunidades y la 
inserción en el mundo laboral, ¿vale? Pero normalmente se quedan ahí. Y el problema es 
que una vez que entramos los jóvenes en el mundo laboral lo que nos encontramos es un 
desastre. Entonces yo creo que los planes deberían ir un poquito más allá” (EI6RS) 

 
Les persones joves qüestionen, per la seua part, les actuacions encaminades a 
atraure multinacionals a les ciutats si no promouen ocupació decent. 
 

“Con lo cual… no sé, eso de traer a grandes empresas me parece muy interesante, siempre 
que no sea a costa de salarios bajos o, o… O cosas que precaricen al final a los trabajadores” 
(FG02JU) 
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POLÍTIQUES MUNICIPALS D’OCUPACIÓ EN MARXA 
Des de l’Ajuntament de València, a través de la Fundació València Activa, es 
duen a terme diverses iniciatives per a promoure l’ocupació de les persones 
joves; des de la orientació, formació i capacitació a la contractació directa. 
Algunes eines amb aquesta finalitat són el programa de Garantia Juvenil, els 
tallers i les escoles de formació i ocupació. L’Ajuntament també fomenta 
l’emprenedoria juvenil amb formació i itineraris com el programa Inicia Jove. 
Algunes actuacions s’emmarquen dins les mesures per a pal·liar els efectes 
negatius de la Covid-19 en les empreses i l’ocupació, com les ajudes directes a 
empreses ubicades en la ciutat destinades a la contractació de persones joves.  
 
Recentment s’ha publicat també el VII Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de 
València, en el que participen l’Ajuntament de València, la Confederació 
Empresarial Valenciana (CEV), la Unió General de Treballadors del País 
Valencià (UGT-PV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV) i la Unió 
Sindical Obrera Comunitat Valenciana (USO-CV). 
 
PROPOSTES ESTRUCTURALS 
Malgrat que són propostes de competència estatal o que excedeixen l’àmbit 
local, les persones informants de l’estudi destaquen les següents actuacions 
per a millorar l’ocupació de la joventut: 
 

• Incentivar contractes que faciliten el pas de la formació al mercat 
laboral com els de aprenentatge i servei, i els contractes de relleu. 

• Perseguir el frau laboral amb més recursos en la inspecció de 
treball. 

• Fomentar el teletreball perquè les persones joves de l’interior no 
senten la necessitat de traslladar-se a la ciutat per a trobar treball. 
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PROPOSTES MUNICIPALS 
 
 

1 
Crear una línia d’ajudes a la contractació de persones joves per a 
microempreses ubicades en la ciutat, amb un compromís mínim de 
contractació d’1 any.  
La línia d’ajudes podria traduir-se en la bonificació d’impostos municipals de 
l’activitat econòmica o quanties directes. 
Objectiu: Afavorir la contractació de persones joves i la construcció de la 
carrera professional, i impulsar el creixement de les microempreses de la 
ciutat 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Ajuntament de 

València 
 

2 
Incentivar les càpsules de formació per a motivar la capacitació laboral, la 
reincorporació als itineraris de formació i la inserció laboral de les persones 
joves sense estudis 
Objectiu: Atallar l’atur de les persones joves sense estudis capacitant-les 
laboralment i motivant la seua reincorporació al sistema de formació 
Públic Objectiu: Joves a partir de 16 
anys 

Responsable: València Activa 

 

3 
Subvencionar l’obtenció del permís de conduir B  
Objectiu: Habilitar a les persones joves per a conduir turismes perquè 
puguen cercar treball i desplaçar-se a les zones industrials pròximes a la 
ciutat. 
Públic Objectiu: Joves a partir de 18 
anys 

Responsable: València Activa 

 
 

4 
Subvencionar l’obtenció de permisos de conduir professionals com els 
de camió i autobús, així com els cursos de capacitació (CAP, ADR) 
La subvenció es faria en resposta al disseny de l’itinerari laboral 
Objectiu: Capacitar a les persones joves com a professionals del transport 
Públic Objectiu: Joves a partir de 18 
anys sense estudis 

Responsable: València Activa 

 
 

5 
Promoure amb incentius la instal·lació de grans empreses de base 
tecnològica-científica en la ciutat sota el compromís de contractació d’un 
percentatge anual de persones joves i unes condicions mínimes 
(contractes de durada mínima d’1 any). 
Objectiu: Promoure l’ocupació juvenil i retenir el talent jove valencià 
Públic Objectiu: Joves amb formació 
superior universitària i no 
universitària 

Responsable: Ajuntament de 
València 
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6 
Crear una línia d’ajudes a persones joves autònomes que desenvolupen 
la seua activitat en la ciutat amb una durada màxima de 2 anys. 
La línia d’ajudes podria traduir-se en la bonificació d’impostos municipals 
de l’activitat econòmica. 
Objectiu: Promoure l’autoocupació i l’emprenedoria de les persones joves 
Públic Objectiu: Joves a partir de 18 
anys 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 
◆ EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
 
 

VALORACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ ACTUALS 
Com en el cas de l’ocupació, l’educació i la formació també es regulen segons 
la legislació estatal tot i que la seua gestió és competència autonòmica. 
Tanmateix, l’educació és un dels àmbits que més ha sofert els vaivens de la 
política amb successives reformes educatives en cada canvi de govern. En 
aquest sentit, la joventut i els perfils experts consultats reclamen un consens 
d’estat per l’educació per poder dur endavant les actuacions necessàries per 
a millorar el sistema educatiu espanyol. 
 

“un Pacto de Estado para la educación y para la formación profesional. O sea, es que lo que 
no se puede permitir en este país es que lo que es maravilloso en una ley de educación 
eh… en el 2021, llegue el siguiente y la cambie” (EI7RP) 

 
Pel que fa a la formació superior, la joventut valenciana és crítica amb el 
distanciament entre universitat i món laboral. Consideren que cal una reforma 
profunda per alinear tant l’oferta acadèmia com els continguts docents amb 
la realitat i demandes del mercat de treball. L’experiència és una vàlua 
determinant en la inserció laboral i de la mateixa manera que les persones 
joves que han estudiat Formació Professional demanen que tota aquesta 
especialitat formativa s’impartisca en la modalitat de FP Dual, els graduats 
universitaris reclamen que s’implante un model semblant en la universitat. 
 

“Y ese es la gran… el gran problema que tenemos ahora. Adecuar la… eh… la oferta 
formativa tanto superior, universitaria, como eh… la formación profesional a las 
necesidades del mercado de trabajo” (EI7RP) 
 
“Bueno, yo creo que también hay un problema de que la oferta de… formativa en la 
universidad no está adaptada a lo que demanda el mercado de trabajo. O sea, tú no 
puedes ofrecer eh… mil graduados de derecho cuando en Valencia solo pueden trabajar 
200. Entonces, estás formando una generación que no va a encontrar trabajo” (FG02JU) 
 
“Yo creo que más. Yo creo que debería de ser más como la FP dual. Que se haga mucho 
más como la FP dual y sí y que se dejarán de tanta teoría” (EG01NU) 

 
La joventut valenciana està igualment en desacord amb el sistema de 
baremació de beques actual perquè el requisit d’obtenir una nota 
acadèmica mínima per a poder percebre l’ajuda no té en compte les 
condicions de vulnerabilitat, les quals poden restar temps de dedicació 
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als estudis a causa d’haver de compatibilitzar-los amb un treball 
remunerat 
 

“Me refiero, a que si tú no tienes que trabajar, tienes tu piso, vives en Valencia, como que 
tienes prácticamente la vida totalmente hecha y mucho más fácil dedicarte solo a tus 
estudios, tener una nota más alta y acceder al máster que tienes que acceder. Entonces, 
al final eso se convierte en algo muy elitista, ¿no? Las familias que mejor están son las que… 
y justamente esas son las que si no les diera la nota pueden acceder a un… a una 
universidad privada, ¿no? Y… Y yo y otras familias más vulnerables, que no tenemos esa 
opción, pues son las que luego nos fastidiamos, ¿no? Por, por el hecho de tener que 
estudiar y tener que ganarte la vida mientras, mientras estudias [asentimiento 
entrevistadora]” (FG01JU) 

 
POLÍTIQUES MUNICIPALS DE FORMACIÓ EN MARXA 
Des de l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut i des de 
València Activa, s’ofereixen diferents programes i accions formatives orientades 
a diferents objectius com són l’orientació laboral, la capacitació laboral, 
l’aprenentatge d’idiomes i l’adquisició d’habilitats digitals. 
 
La Regidoria de Benestar Social i Integració gestiona a més un centre jove 
d’inserció sociolaboral en la Malva-rosa. En un futur pròxim està previst 
l’apertura d’un altre a Russafa. 
 
El programa València Inserta desenvolupa itineraris d’inserció sociolaboral per 
a perfils de població en situació de vulnerabilitat, en els què també participen 
joves, amb un compromís de contractació per part de les empreses que hi 
formen part d’entre un 20 i un 30% de les persones usuàries. 

 
PROPOSTES ESTRUCTURALS D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
 

• Crear itineraris d'habilitats professionals com ara habilitats socials, 
gestió del temps, digitalització, etc. en les carreres universitàries 
orientats a l'exercici de l'activitat professional en el mercat laboral. 

• Millorar i actualitzar l’orientació educativa i professional des dels 
centres educatius i des d’edats primerenques.  

• Actualitzar, flexibilitzar i adaptar l’oferta formativa i els continguts 
acadèmics a la demanda del mercat laboral. 

• Instaurar el model de FP Dual a tota la Formació Professional. 
• Implantar un model anàleg a la FP Dual en el sistema universitari. 
• Canviar el sistema de baremació de beques perquè el requisit de nota 

mínima no siga prevalent quan es justifique una situació de 
vulnerabilitat. 

• Ampliar l’oferta de places de l’Escola Oficial d’Idiomes en les llengües 
més demandades. 

• Implantar l’educació emocional i en valors en l’ensenyament obligatori. 
• Implantar l’educació sexual i afectiva en l’ensenyament obligatori. 
• Actualitzar les guies docents amb referents femenins. 
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PROPOSTES MUNICIPALS DE FORMACIÓ 
 

7 
Campanya per a impulsar i desestigmatitzar la Formació Professional 
Objectiu: Oferir una imatge positiva de la Formació Professional com 
oportunitat per a la integració laboral 
Públic Objectiu: Joves a partir de 16 
anys 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 

8 
Sumar nous centres d’inserció socio-laboral per a joves en barris de la 
ciutat amb major incidència d’atur juvenil 
Objectiu: Promoure la inserció socio-laboral de joves sense estudis 
Públic Objectiu: Joves a partir 16 
anys 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 

9 
Incorporar la condició de jove com a criteri per a entrar en els 
programes de València Inserta 
Objectiu: Promoure la inserció socio-laboral de joves sense estudis 
Públic Objectiu: Joves a partir 16 
anys 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 

10 
Ampliar l’oferta de places subvencionades de València Activa per a 
l’aprenentatge d’idiomes i l’obtenció de títols reglats 
Objectiu: Promoure la capacitació oficial en llengües estrangeres 
Públic Objectiu: Joves a partir 16 
anys 

Responsable: València Activa 

 

11 
Orientar els cursos d’idiomes de la  Regidoria de Joventut cap a 
l’obtenció de títols oficials i com a complement de l’oferta de València 
Activa  
Objectiu: Promoure la capacitació oficial en llengües estrangeres 
Públic Objectiu: Joves a partir 12 
anys 

Responsable: Regidoria Joventut 

 
 

12 
Elaborar diagnòstics de la demanda laboral per part de les empreses 
locals i la seua capacitat d’absorció dels diferents perfils 
professionals  
Objectiu: Orientar professionalment en la tria de formació professional 
i universitària 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Regidoria de 

Formació i Ocupació 

 

13 
Crear programes de formació digital a nivell usuari per a joves sense 
estudis 
Objectiu: Minimitzar l’escletxa digital entre la joventut i dotar-la de 
ferramentes per a la vida quotidiana 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Regidoria de 

Joventut 
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14 
Beques d’estudis per als joves treballadors que estan cursant el 
primer grau o cicle formatiu  
Objectiu: Oferir oportunitats als joves amb menys recursos per a 
continuar els seus estudis superiors 
Públic Objectiu: Joves a partir de 
18 anys 

Responsable: Regidoria 
d’Educació 

 

15 
Signar un pacte amb les universitats valencianes perquè les 
pràctiques extra curriculars siguen remunerades a partir d’una base 
salarial mínima establida a partir del debat social. 
Objectiu Dignificar els contractes de pràctiques i facilitar la transició de 
l’etapa formativa a l’etapa laboral d’un forma digna 
Públic Objectiu: Joves 
universitaris 

Responsable: Ajuntament de 
València i Universitats ubicades a 
València 

 

 
◆ EMANCIPACIÓ I HABITATGE 
 

VALORACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’EMANCIPACIÓ I 
HABITATGE ACTUALS 
Les polítiques d’habitatge actuals no afavoreixen que les persones joves 
puguen emancipar-se.  Reclamen junt a alguns perfils experts que es faça 
servir la Llei de la Funció Social de la Vivenda de la Generalitat Valenciana per 
a considerar-la un dret de forma efectiva. Per això consideren fonamental 
intervenir en la regulació dels preus del lloguer, ampliar el parc d’habitatge 
social i donar opcions residencials per a l’emancipació de les persones joves. 
 

“L'habitatge ha de ser un un bé de mercat pues un debat gran. Però des de luego lo que 
ha de ser, la llei aixina ho diu, ha de tindre una funció social, albergar població que així” 
(EI10EH) 
 
“Claro yo… eh… a mí me gustaría proponer regularizar el precio de los alquileres” (FG01JU) 

 
En la seua opinió les ajudes al lloguer no solucionen el seu problema d’accés 
a l’habitatge perquè en moltes ocasions no tenen els diners per a les despeses 
de fiança i les ajudes arriben amb posterioritat. Fins i tot no poden accedir 
perquè no poden justificar capacitat econòmica. 
 

“Y sí que yo me estuve informando sobre unas ayudas para jóvenes también, para la 
vivienda, pero claro, también te piden que ya tengas la vivienda. Entonces, si ya la tengo y 
ya la puedo pagar, qué me estás dando, ¿no? O sea, si necesito contrato y tener una 
vivienda… si necesitas ayuda es porque no puedo yo sola, entonces eh… Sí, es como un ciclo 
y no… no le veo mucho sentido, ¿no? Yo creo que las, las ayudas, en todo caso, deberían 
ser para que tú puedas acceder a eso y…” (FG01JU) 

 
Des de la política municipal argumenten que el sistema no permeteix aquest 
funcionament de les ajudes. Fa falta un marc legal superior per a dur endavant 
determinades polítiques d’habitatge. A més l’infrafinançament no solament 
de la Comunitat Valenciana, sinó també de la ciutat de valència a causa de no 
comptar amb la carta de capitalitat impacten negativament en les polítiques 
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d’habitatge perquè requereixen una inversió quantiosa. A més són projectes 
que aporten una solució a llarg termini. 
 

“I què passa? Que al final el sistema, es que al final el sistema se autoalimenta i se 
retroalimenta i se blinda. Si adelantes els diners per part d'una administració, la llei de 
subvencions te diu que eixa persona necessita un aval. Entonces han de demanar un aval 
bancari per si no, per si desprès no justifiquem bé o no sé cuantos que pugues, i que 
l'administració no se quede [riu entrevistada] Entonces al final, qui pot accedir a això? Pues 
al final qui té un xicotet [intel·ligible] i un aval per a poder demanar eixa subvenció” (EI1EH) 
 
“Però clar, al final tens una capacitat limitada perquè si no hi ha una regulació superior 
que te marque tal pues...” (EI1EH) 

 
“Però es que les polítiques de vivendes, de vivenda son molta [inintel·ligible] a llarg termini 
i amb una despesa brutal per a un Ajuntament que està absolutament infrafinançat, 
bueno tota la Comunitat però especialment la ciutat de València, que no te el estatus de 
que tenen altres ciutats de, de com se diu això? de [pega colps a la taula] el estatus de 
ciutat... uff no me'n recorde ara del nom com es diu. La carta de ciutat... Ah, la capitalitat” 
(EI1EH)  

Precisament altres veus incideixen en la necessitat de planificar la política 
d’habitatge en el temps per a poder consolidar un model, però lamenten que 
la impopularitat d’aquestes propostes aboquen a actuacions en el curt-mig 
termini que renden políticament però no solucionen el problema estructural 
de l’habitatge. La joventut pensa que directament no s’atenen les seues 
necessitats residencials perquè el seu vot no importa. 
 

“Igual clar pues sí, a corto plazo estas resolviendo però es que a mitja i a llarg no i pot ser 
hasta agravant inclús. Aleshores tota política a l'habitatge ha de tindre una part de de 
planificació, de línees estratègiques que s'han de seguir i s'han de [inintel·ligible]. I és una 
cosa que no sé si es en València o es en tots el puestos no sabem fer-lo molt bé perquè la 
clase política sempre pensa també pues en els problemes que té ahora i en les pròximes 
eleccions” (EI10EH) 

 
Part de les persones expertes preguntades no veuen viables algunes de les 
mesures d’habitatge que estan ara mateixa en l’agenda política i social com la 
regulació dels preus de lloguer perquè s’haurien de tenir en compte diferents 
variables com els metres quadrats, l’estat, el condicionament, la ubicació, etc.  
Tampoc valoren positivament mesures com la compra a través del tanteig i 
retracte si implica la paralització d’operacions entre particulars.  
 

“Este vale 800 y este otro vale 350 o 400 [asentimiento entrevistadora] por esto, por esto y 
por esto. Pero, con una aplicación que saque la media de la zona, unos saldrán 
beneficiados porque el que en el mercado valdría 400, la media mesura 600 y el que vale 
800, la media lo baja 500. Es decir [ntx]” (EI2EH) 

 
“Luego la Generalitat también puso en marcha lo de la compra a través del tanteo, que 
eso ha sido un despropósito y de ahí hablamos nosotros en la mesa de reconstrucción, 
que nos parece fantástico, pero no entres en todas las compra-ventas, que lo que hace es: 
“mira, yo tengo ahí tres compra-ventas paralizadas por el tema del tanteo” Entra a las 
viviendas que vayas a comprar, cuando intervengan bancos y cuando intervengan SL, pero 
cuando compra un particular, si sabes que no te las vas a quedar, ¿para qué me detienes 
a mí la operación un mes? [asentimiento entrevistadora] Que estás perjudicando a uno y 
al otro” (EI2EH) 
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Igualment pensen que la llei ha de protegir al llogater, però també al 
propietari perquè d’ell depèn que els habitatges buits vegen la llum en el 
mercat. 
 

“Si lo… si lo que queremos es eh… [ntx] favorecer mucho al inquilino perjudicando al 
propietario, al final eso se vuelve en contra del inquilino, porque el propietario dice: “pues 
mira, no lo alquilo. Cierro la puerta y ya está” ¿Qué es lo que ha pasado? Con el último 
decreto del alquiler [asentimiento entrevistadora] se, se restringió lo de las… lo de los avales 
y lo de las garantías adicionales, entonces hay mucha gente que hoy se queda fuera” 
(EI2EH) 

 

POLÍTIQUES MUNICIPALS D’EMANCIPACIÓ I HABITATGE 
EN MARXA 
L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Habitatge i la Regidoria 
de Benestar Social i Integració, està promovent accions per a facilitar l’accés a 
l’habitatge de les persones en situació de vulnerabilitat i la població jove. Els 
criteris de renda econòmica i joventut són els que més puntuen per a tindre 
el benefici, per exemple,  d’un habitatge social o un lloguer assequible. 
 
Entre les mesures destaquen el Pla Reviure, que atorga subvencions per a la 
rehabilitació d’habitatges a canvi de que entren a formar part de la bossa de 
lloguer assequible, que també es nodreix dels immobles que aporten de 
forma voluntària altres propietaris. També tenen en projecte la construcció de 
340 habitatges socials. El mecanisme de tanteig i retracte pel què 
l’Administració té preferència d’adquisició en operacions de compra-venda 
també contribuirà a l’ampliació del parc municipal d’habitatge social. 
 
A més estan contemplant convenis amb promotores per a cedir les parcel·les 
per a construir condicionant el preu i amb possibilitat de municipalització de 
l’edifici passats 25-30 anys. Altra opció sobre la taula són els lloguers amb opció 
a compra. 
 
L’Ajuntament també vol protegir l’ús residencial dels edificis i parar la 
gentrificació. En aquesta línia vol aplicar una moratòria de dos anys a les 
sol·licitud de llicències d’activitat per a canviar l’ús d’edificis. 
 
L’Ajuntament compta també amb l’Oficina pel dret a la vivenda, que assessora 
a la ciutadania i actua de mediadora en aquesta matèria. 
 
PROPOSTES ESTRUCTURALS 
 

• Regularitzar els preus del lloguer. 
• Oferir incentius fiscals i protecció jurídica als propietaris particulars en 

cas d’impagament perquè traguen al mercat de lloguer els seus 
habitatges.  

• Flexibilitzar la possibilitat de finançament del 100% de la compra d’un 
habitatge per part del banc per a la població jove que tinga capacitat 
econòmica però no estalvis. 
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PROPOSTES MUNICIPALS 
 

16 
Aval jove per a poder finançar el 20% de l’hipoteca que no cobreix 
el banc 
Objectiu: Permetre que les persones joves amb capacitat econòmica 
però sense estalvis puguen accedir a la compra d’un habitatge 

Públic Objectiu: Joves a partir de 
25 anys 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 

17 
Impulsar la compra compartida d’habitatge entre particulars i 
administració municipal 
Els propietaris anirien comprant percentatges d’un habitatge a 
l’Ajuntament segons la seua capacitat econòmica i amb la possibilitat 
de vendre’l els percentatges adquirits si decideixen canviar de 
residència 
Objectiu: Promoure l’accés a la compra d’habitatge de les persones 
joves 
Públic Objectiu: Joves i persones 
amb determinades circumstàncies  
socioeconòmiques 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 

18 
Reconversió d’edificis municipals en habitatges comunitaris de 
lloguer per a població jove 
Seria un model residencial amb apartaments de xicotetes dimensions 
i serveis comuns que estarien a disposició dels joves en la modalitat de 
lloguer durant un temps determinat i sempre que cumpleixen 
determinades condicions 
Objectiu: Promoure l’emancipació de les persones joves 
Públic Objectiu: Joves de 18 a 20 
anys 

Responsable:  Ajuntament de 
València 

 

19 
Campanya junt a les immobiliàries de la ciutat per a la captació 
d’habitatges per a la bossa de lloguer assequible 
Objectiu: Facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer de les persones joves 
Públic Objectiu: Població jove i 
amb situació de vulnerabilitat 

Responsable: Regidoria 
Habitatge 

 

20 
Crear convenis amb promotores d’habitatge d’obra nova per a 
reservar un percentatge d’habitatges per a la bossa de lloguer 
assequible a canvi de bonificacions en impostos municipals 
Objectiu: Facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer de les persones 
joves  
Públic Objectiu: Població jove i 
amb en situació de vulnerabilitat 

Responsable: Ajuntament 
València 
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21 
Campanyes de promoció de lloguer d’habitatge dirigit a població 
jove visibilitzant de forma positiva al propietari i al llogater 
Objectiu: Fomentar el lloguer d’habitatge a persones joves 
Públic Objectiu: Població jove i 
general 

Responsable: Regidoria 
Habitatge 

 

22 
Crear l’Oficina d’habitatge itinerant  
Recorreria periòdicament els diferents barris de la ciutat, de forma 
similar a  l’Ecoparc móbil 
Objectiu: Aproximar el servei d’assessoria en matèria d’habitatge a la 
ciutadania 
Públic Objectiu: Població jove y 
general 

Responsable: Regidoria 
Habitatge 

 

23 
Impulsar el programa València conviu per a fomentar l’ús 
d’habitatge compartit entre persones joves i grans 
Objectiu: Facilitar l’emancipació de les persones joves i combatre la 
soledat no desitjada de les persones grans 
Públic Objectiu: Població jove i 
gran 

Responsable: Regidories 
Habitatge i Persones Grans 

 

 
◆ SALUT MENTAL 

 
VALORACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE SALUT MENTAL 
ACTUALS 
La sanitat és una competència autonòmica, de manera que les 
administracions locals no tenen capacitat per a gestionar els recursos de salut. 
La única cosa que poden fer és demanar-ne més a la Conselleria o actuar en 
l’àmbit de la prevenció a través de campanyes o amb accions d’abast limitat.  
 
Dins el sistema de salut, les persones joves com les expertes coincideixen en 
subratllar les deficiències de l’atenció en salut mental. Els recursos són 
insuficients per a oferir un servei eficient i de qualitat. L’impacte de la 
pandèmia en l’estat psíquic i emocional ha posat de manifest aquest 
problema. També el fet de que el tractament recau en l’Atenció Primària i en 
un excés de medicalització dels pacients per saturació de l’especialització en 
salut mental. 
 

“Y claro, la salud mental, cuando se degrada, eso es un tren que no para. Así que está bien 
atender a la gente que peor está, pero obviamente faltan muchos recursos. Eso a nivel 
nacional” (FG02JU) 

 
“Sí, porque también algunas de mis amigas intentan ir al psicólogo por el hospital público 
y es algo y es una experiencia horrible porque desde que te dan cita... Porque para pedir 
cita ya les cuesta mucho. Y cuando tienen ya su primera cita con el psicólogo o con el 
psiquiatra, luego la siguiente es dentro de no sé cuántos meses” (EG01NU) 

 
“Porque realmente plazas de psicólogo clínico [tnx] eh… pues sale 128 para el PIR todos los 
años para toda España, hay hospitales que no tienen psicólogo clínico, ya no… ya no 
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solamente en general en pequeños pueblos, es que en Valencia hay hospitales que no 
tienen psicólogo clínico” (EI8PC) 
 
“Luego, psicólogos en la seguridad social, pues eso, cada seis meses y porque te has 
intentado suicidar, si no pues nada” (FG02JU) 

 
“Y el abordaje se hace muy complicado con la poca… con los pocos psicólogos que hay en 
la, en la seguridad social” (EI9PQ) 
 
“¿Y los ponen los médicos de cabecera? Sí, claro, porque es que si tuviera que pasar todo 
a la salud mental, ya te digo que no damos abasto. Más de la mitad de la población se 
toma antidepresivos. Es así la manera un poquito de funcionar, mejor que meterse coca” 
(EI9PQ) 

 
Les expertes constaten que s’atenen preferentment els casos greus i alerten 
de que no atendre les afeccions puntuals pot suposar una patologia a llarg 
termini.  
 

“Pero, es que a lo mejor la gente que está medianamente bien, que a nivel de personalidad 
se ha constituido más sana y necesitan una ayuda [asentimiento entrevistadora] se dejan 
ahí esperando… cociéndose una patología que a lo mejor se hubiera podido evitado con 
una intervención con servicios social o con psicólogos, y acaba siendo una cosa que luego 
se va arrastrando. El sistema está perverso” (EI9PQ) 
 
“A ver, normalmente todo lo que no se trata [asentimiento entrevistadora] como 
hablaríamos en el área médica, todo lo que no se trata tiende a cronificarse” (EI8PC) 

 
En aquest sentit, la joventut valenciana valora positivament l’esforç de la 
Regidoria en posar en marxa el servei d’acompanyament psicològic per 
atendre les seues necessitats però el troben insuficient. 
 

“Entonces, un recurso psicológico puntual no sirve de nada, porque… es que realmente no 
sirve de nada, es como intentar abarcar todo no, porque puede acceder cualquier persona, 
pero solo puede acceder una o dos veces a lo mejor [asentimiento entrevistadora] 
Entonces, habría que ofrecer… Yo pienso, si vamos a ofrecer algo, si se va a gastar el dinero 
en eso, que lo haga para pocas personas, pero por lo menos que lo haga bien, ¿no? O sea, 
quiero decir, vamos a ofrecer una intervención para 10 personas. Esas 10 personas van a 
salir bien, no vamos a tener 500 personas que van a salir igual [asentimiento 
entrevistadora]” (FG01JU) 

 
D’altra banda, les expertes pensen que s’hauria de redefinir els papers de la 
psicologia  i de la psiquiatria en la intervenció per a no caure en un excés de 
patologització, ja que actualment la salut mental es tracta prioritàriament des 
de l’àrea de psiquiatria. 
 

“Es muy triste, que para atender una persona en salud mental, sí o sí tengas que pasar por 
un psiquiatra. Que yo no digo que el psiquiatra no cumpla su función, pero debería de ser 
una coordinación entre ambos profesionales. Y se está dando mucho más peso a un área 
que a la otra [asentimiento entrevistadora]” (EI8PC) 
 

Els informants també lamenten la falta de programes o protocols de 
prevenció en salut mental en joves, que haurien de posar-se en marxa a edats 
primerenques i fora del sistema de salut pròpiament dit, en àmbits més 
amables com els centres d’educació. És igualment en aquests espais on 
pensen que seria més adient fer la intervenció quan es presenta algun 
trastorn, sobre tot en adolescents. 
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“Como en la prevención se invierte cero, pues nada… O sea… la cosa muy mal” (EI9PQ) 

 
“Yo creo… es lo que decía Lorena, no es solo la educación sexual, yo creo que también la 
salud mental. Ya no solo de nosotros sino a las generaciones más pequeñas, que están en 
el colegio y que creo que pues lo van a tener más complicado a la hora de, de trabajar y 
demás, creo que eso muy importante. Es básico, yo creo que para vivir” (FG02JU) 

 
“Prevenirlo, es que la forma de abordarlo es prevenirlo. Sobre Sobre todo en la prevención 
primaria y la secundaria es cuando está… ya debuta, pues una atención temprana desde 
lo no… no patologizarlo mandando al psiquiatra, sino desde antes” (EI9PQ) 
 
“Yo creo que el abordaje no se debería de hacer tanto en una consulta del psiquiatra o del 
psicólogo en salud mental, porque… patologiza, confusa. Si no más tiene que estar en la 
educación, en los institutos o… o en algún [ntx] sitio fuera, fuera de la consulta” (EI9PQ) 
 
“Porque con un adulto solo, a veces no están bien, no están cómodos, porque no son ni 
niños ni adultos. Ese es el problema, que no hay un sitio para ellos [asentimiento 
entrevistadora] Ni siquiera en salud mental [asentimiento entrevistadora] Antes de los 16 
forma parte de un centro de salud mental infantil y a los 16 te vas a la del adulto, entonces… 
[ntx] no se tiene en cuenta ese…ese intervalo, que es especial con sus cosas” (EI9PQ) 

 
Denuncien així mateix que alguns serveis públics d’àmbit familiar que 
funcionaven positivament, com el SEAFI, han sofert retalls en els últims anys. 
 

“El SEAFI funcionaba mejor hace años, lo que pasa es que empezaron a recortar y ya es un 
esqueleto [asentimiento entrevistadora] Eso ya no es otra cosa que un esqueleto. 
Entonces, hay que potenciar eso. Invertir ahí” (EI9PQ) 

 
Les expertes aposten per reforçar el paper de la psicologia dins els equips de 
Serveis Socials ja que les situacions de vulnerabilitat impacten directament en 
la salut de les persones.  
 

“Se tiene que contratar más psicólogos, eso está claro. Se tiene que potenciar la 
intervención psicosocial con los trabajadores sociales” (EI9PQ) 

 
“Entonces, las ayudas de ese tipo… desde servicios sociales, ya no de psicología, sino 
servicios sociales. En Inglaterra funciona un poco así. Lo que abundan allí son trabajadores 
sociales y psicólogos, psiquiatras están como al final de coordinación” (EI9PQ) 

 
 
POLÍTIQUES MUNICIPALS DE SALUT MENTAL EN MARXA 
Des de juliol de 2020 la Regidoria de Joventut ha posat en funcionament el 
servei d’acompanyament psicològic en l’Espai Jove VLC.  

 
PROPOSTES ESTRUCTURALS 
 

• Implantar l’atenció en grup en joves en el sistema de salut mental per 
raons d’eficiència -es poden vore més pacients alhora- i terapèutiques 
-compartir experiències entre iguals-. 

• Implantar la figura de coordinador entre salut mental i altres àrees com 
Atenció Primària, centres de joventut, centres educatius per a 
compartir i optimitzar recursos. 
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PROPOSTES MUNICIPALS 
 

24 
Augmentar l’horari d’atenció del servei d’acompanyament 
psicològic de la Regidoria de Joventut 
Objectiu: Oferir un millor servei d’atenció psicològica i poder 
atendre un major nombre de joves usuaris 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria de 
Joventut 

 

25 
Implantar l’atenció en grup en el servei d’atenció psicològica de la 
Regidoria de Joventut 
Objectiu: Promoure la identitat de grup com a opció terapèutica, 
optimitzar els recurs d’atenció psicològica municipal per a poder 
atendre a més joves usuaris i despatologitzar l’atenció en salut 
mental 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Regidoria de 

Joventut 

 

26 
Crear un programa municipal d’aprenentatge de gestió de les 
emocions per als centres educatius de la ciutat, conduit per 
professionals de la psicologia. Per exemple, per a gestionar 
l’ansietat, la relació amb els pares, l’autopercepció i l’autoestima, etc. 
Objectiu: Donar ferramentes als i les adolescents per a poder 
gestionar les seues emocions en el present i en el futur 
Públic Objectiu: De 12 anys a 18 
anys 

Responsable: Regidories 
Educació i Sanitat 

 

27 
Crear òrgans de coordinació entre els centres d’atenció Primària, 
Serveis Socials i els centres educatius per a prevenir 
l’agreujament de casos de salut mental en adolescents i joves, i 
poder actuar de manera integral  
Objectiu: Promoure mecanismes de detecció i un abordatge 
multidisciplinar de la salut mental en adolescents i joves 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Conselleria de 

Sanitat, centres educatius, 
Regidoria de Benestar Social i 
Integració 

 

28 
Crear escoles de pares i mares per barris per a dotar-los de 
ferramentes per a l’educació dels fills i filles 
Objectiu: Acompanyar als pares i mares en la seua tasca educativa 
per a fomentar l’autonomia, la seguretat i l’autoestima dels xiquets i 
xiquetes, de manera que puguen afrontar amb més ferramentes 
emocionals les etapes vitals vinents 
Públic Objectiu: Xiquets i 
xiquetes de 3 a 12 anys 

Responsable: Regidoria 
Educació 
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29 
Crear grups d’ajuda mútua al voltant de temes o problemes que 
preocupen a la joventut, dirigits per una persona terapeuta. Per 
exemple: cerca de treball, període d’exàmens, convivència amb 
els pares, autoestima, etc. 
Objectiu: Oferir espais de resolució de conflictes mitjançant 
l’intercanvi d’experiències entre iguals 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria 
Joventut 

 

30 
Potenciar la figura de psicologia dins la intervenció social 
comunitària   
Objectiu: Promoure un abordatge integral dels Serveis Socials a 
causa de la incidència de problemes socioeconòmics en la salut 
mental de les persones 
Públic Objectiu: població 
usuària de Serveis Socials 

Responsable: Regidoria de 
Benestar Social i Integració 

 

 
◆ OCI I TEMPS LLIURE 
 
VALORACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’OCI I TEMPS LLIURE 
ACTUALS  
La joventut valenciana valora positivament l’oferta d’oci i cultura de 
l’Ajuntament de València però destaquen quatre observacions recurrents. 
L’oferta de places per a les activitats és insuficient per a tota la població jove; 
la comunicació de la programació és insuficient perquè primerament no els 
arriba, i després la que arriba no aconsegueix que els resulte atractiva i els 
cride l’atenció. D’altra banda els agradaria participar per a decidir els 
continguts d’aquesta programació i portar l’oferta als diferents barris ja que 
és el seu entorn de socialització. 
 

“Entonces, no sé, también es lo que dicen ellos, es un poco que eh… parece como que falta 
publicidad. Y muchas… y como más plazas. Porque claro, eh… si al mismo tiempo que no 
hay publicidad se llena todo, es como que al final solo haces ocio para una sección 
concreta de jóvenes de Valencia que están continuamente pendientes de lo que puede 
sacar el ayuntamiento. Porque los que no están pendientes no se enteran nunca” 
(FG02JU) 
 
“Entonces, ahí habría que hacer también un análisis de lo que está más… demandado, 
¿no?” (FG01JU) 
 
“Porque aparte de que esté la calle Clara Campoamor, el resto, los que son a nivel de barrio, 
esos apenas comentan las actividades o les dan muy poca publicidad. Es como que todas 
se centran en… pues en la sede principal, entonces como el resto están más abandonadas 
diría yo” (FG01JU) 
 
“que se promocionasen todas las actividades y además a lo mejor potenciarlas a nivel de 
barrio o de pueblo. Porque si tú haces todas las actividades en la plaza del ayuntamiento 
o en la marina real, a mucha gente, por tema transporte público a distancias no le va a 
venir bien. Entonces, hacer como un proyecto destinado a la juventud pero en los barrios” 
(FG01JU) 
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De forma generalitzada troben a faltar espais d’encontre per a joves oberts i 
tancats de lliure accés per a passar l’estona, fer activitats o practicar esport 
perquè el seu baix poder adquisitiu els restringeix prou les opcions d’oci de 
pagament. 
 

“Y aquí en Valencia, como que no tienes sitios, y siempre es los macrobotellones no sé qué 
porque no hay sitios en ningún sitio dónde puedo asentarte a socializar con tus amigos. Y 
no sé cómo qué y haber más sitios públicos para que la gente se sienta a comerse unas 
pipas tranquilamente. Qué hay bancos, sí pero podría haber más sitios” 

 

POLÍTIQUES MUNICIPALS D’OCI I TEMPS LLIURE EN 
MARXA 
La Regidoria de Joventut posa a disposició de la ciutadania jove de València 
diferents opcions de cultura i oci educatiu com les Entrades de Cultura Jove, 
els Tallers Apunta’t o el programa Estiu Jove, a més d’altres activitats que 
programa majoritàriament a la seu de Campoamor. 
 
L’Ajuntament de València, a través de les regidories de Cultura i Acció Cultural, 
ofereix diferents recursos culturals com la xarxa de biblioteques, els museus 
municipals, el Palau de la Música i algunes sales d’arts escèniques com La 
Mutant o Teatre El Musical, amb condicions d’accés especial per a joves.  
 
Al llarg de l’any es programen diferents activitats i festivals de pagament, però 
també gratuïts com els concerts de La Marina o Cultura als barris, entre altres. 
 
Des de la Fundació Esportiva Municipal està disponible l’abonament mensual 
jove per a gaudir dels poliesportius municipals. 
 
PROPOSTES MUNICIPALS 
 

31 
Diversificar l’oferta de propostes d’oci i cultura i ampliar el nombre 
d’entrades gratuïtes de la Regidoria de Joventut  
Objectiu: Oferir alternatives d’oci per a joves facilitant l’accés a la 
cultura 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Regidories de 

Joventut, Cultura, Acció Cultura i 
Esport 

 

32 
Diversificar l’oferta d’oci i cultura de la Regidoria de Joventut 
atenent als grups d’edat  
Objectiu: Oferir alternatives d’oci en funció dels interessos i cicle vital 
de les persones joves 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Regidoria 

Joventut 

 

33 
Territorializtar l’oferta de cultura, oci i esport dirigida a joves de 
l’Ajuntament de València per barris  
Objectiu: Apropar els serveis públics de joventut als barris 
Públic Objectiu: Joves en General Responsable: Regidoria 

Joventut 
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34 
Augmentar i estabilitzar el nombre de tècnics de joventut per a 
poder gestionar una major oferta d’activitats  
Objectiu: Augmentar l’atenció a les necessitats de la població jove 
amb un servei de qualitat 
Públic Objectiu: Joves en genera Responsable: Ajuntament de 

València 

 

35 
Augmentar i optimitzar la difusió d’activitats de la Regidoria de 
Joventut a través de canals digitals i influencers joves 
Objectiu: Informar a la joventut de la programació jove i garantir 
l’aprofitament de l’oferta 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Regidoria 

Joventut 

 

36 
Impulsar els Centres Municipals de Joventut com espais 
d’encontre de les persones joves del territori, i dotar-los 
d’activitats dissenyades de forma participada i vinculades amb 
els barris d’afecció  
Objectiu: Optimitzar les infraestructures i serveis dels Centres 
Municipals de Joventut per a donar resposta a la manca d’espais 
joves als barris 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria de 
Joventut 

 

37 
Contractar persones joves dels barris com monitors d’activitats i 
tallers 
Objectiu: Potenciar el vincle i la comunitat jove de barri, i la 
professionalització de la joventut 
Públic Objectiu: Joves general Responsable: Regidoria de 

Joventut 

 

38 
Destinar espais municipals en els barris per a la creació efímera 
fruit dels tallers i activitats  
Objectiu: Donar protagonisme als joves en l’espai públic 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 
 

39 
Crear una oferta gratuïta estable d’oci saludable nocturn 
Objectiu: Oferir alternatives d’oci nocturn en contraposició a 
pràctiques com el botellot 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria de 
Joventut 
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40 
Condicionar espais públics a cel obert per la reunió de persones 
joves com espais delimitats en parcs i places 
Objectiu: Dotar d’espais d’encontre a la ciutadania jove i donar-li 
protagonisme en l’espai públic 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 

41 
Replicar el model de concerts gratuïts de La Marina en altres espais 
oberts o diferents sales dels barris  
Objectiu: Apropar la programació d’oci musical als diferents barris, 
garantir l’accés de tota la població jove i promoure el circuit musical 
independent 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Regidoria d’Acció 

Cultural 

 

42 
Campanya municipal per a adherir més comerços locals a la xarxa 
de descomptes del Carné Jove 
Objectiu: Facilitar l’accés a productes i serveis de les persones joves 
i fomentar l’economia local 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 
ESPORT 

 

43 
Impulsar competicions esportives entre barris 
Objectiu: Oferir alternatives d’oci esportiu i fomentar la convivència 
dins la ciutat 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria 
d’Esports 

 

44 
Crear una oferta d’activitats esportives col·lectives gratuïtes en 
el riu. Ex. Zumba, ioga, taichi, etc. 
Objectiu: Facilitar l’accés a la pràctica esportiva i les relacions 
socials 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria de 
Joventut 

 

45 
Reduir el cost de l’abonament mensual jove dels poliesportius 
municipals i ampliar l’edat d’ús fins els 30 anys 
Objectiu: Garantir l’accés a l’oferta esportiva municipal de la 
població jove 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria de 
Joventut 
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46 
Ampliar l’oferta esportiva municipal amb esports minoritaris a 
partir de la demanda jove. Ex. parkour, patinatge, calistènia, etc. 
Objectiu: Oferir espais i oportunitats per a la pràctica d’esports 
demandats per la població jove 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria 
d’Esport 

 
 
 
 
 
 

◆ PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 
 

VALORACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I 
COMUNICACIÓ ACTUALS 
De forma generalitzada les persones joves de la ciutat denuncien la falta 
d’espais de participació vinculants en la definició de polítiques públiques en 
general, i dirigides a la joventut en particular. Tot i que des de la política n’hi 
ha una voluntat de fer-los partícips ja que admeten la dificultat de connectar 
amb ella. 
 

“Yo sí que he… yo sí que he participado, pero sí que creo que faltan espacios de decisión de 
los jóvenes. Porque son espacios más de participación no vinculante [ntx] El Consell de la 
Joventut de Valencia, por ejemplo, está muy bien. Yo he participado en muchas 
actividades suyas. Pero, al final… no… creo que no se toman decisiones, ¿sabes? No se tratan 
los problemas reales de la juventud” (FG01JU) 

 
“Que no hemos conectado todavía. O sea que no, o sea digo todavía porque es uno de los 
objetivos ¿no? Llegar a más, conectar a más... Y lo que decís y que no hay ahí una una 
brecha insalvable entre lo que es la administración y ellos ¿no? que se sientan mucho más 
partícipes, que tengan voz, en fin...” (EI3EJ) 

 
Pel que fa a la comunicació municipal dirigida a joves, no se senten 
representants ni interpel·lats en els missatges. Per això, la joventut aposta 
perquè se’ls tinga en compte en el moment d’elaborar les campanyes i que 
l’Ajuntament es recolze en influencers joves i en els canals digitals per a 
transmetre el missatge. Des del seu punt de vista, la comunicació institucional 
no està suficientment digitalitzada. 
 

“Es esto. De que les parezca atractivo eso, no… no tenerlo solamente, sino que lo… lo 
pongan de forma atractiva para los jóvenes, que no les parezca un rollo” (FG02JU) 
 
“cuando a veces hacen una campaña para jóvenes y tú la ves y dices: “esto… esto… Esto no 
se lo han enseñado a nadie antes de publicarlo” Entonces, yo creo que es importante que… 
mm… no que ya alguien como mayor publique cosas para jóvenes” (FG01JU) 
 
“Entonces, uno de los problemas que veo yo, eh… retomando lo de antes de… que faltan 
referentes, es que la gente mayor ocupa ese tiempo y ese espacio de la gente joven, que 
se le podría dar para que ese mensaje llegara y calara” (FG01JU) 

 
“La mayoría de la juventud se informa [ntx] bien por redes sociales o bien leyendo los 
periódicos, pero por el móvil. Entonces, sí que creo que tienen que adaptarse y es un 
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problema porque no todo… no toda la comunicación política o de otros ámbitos [ntx] está 
suficientemente digitalizada como para que llegue a todos los jóvenes” (FG01JU) 

 
POLÍTIQUES MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ I 
COMUNICACIÓ EN MARXA 
El Consell de la Joventut de València és l’òrgan de representació de les 
persones joves de la ciutat en l’Ajuntament de València, encara que està 
integrat per representants de les associacions juvenils que hi formen part. 
 
La Regidoria de Joventut obri tots els anys un procés participatiu per a decidir 
els continguts dels Tallers Apunta’t. 
 
Les inversions participatives Decidim VLC permeten la participació de la 
ciutadania empadronada a la ciutat a partir de 16 anys. 
 
Les campanyes de comunicació dirigides a la joventut valenciana es solen 
difondre des de la Regidoria de Joventut, tot i que també s’hi llancen amb la 
col·laboració d’altres serveis o des de l’Ajuntament com a entitat emissora. 
 
PROPOSTES MUNICIPALS 
 
 PARTICIPACIÓ 
 

47 
Promoure processos participatius per a dissenyar conjuntament 
la programació d’activitats dirigida a la població jove de la ciutat 
Objectiu: Adequar l’oferta d’activitats a la demanda de la població 
jove 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Regidoria de 
Joventut 

 

48 
Promoure la inclusió de persones joves en els diferents consells 
sectorials de la ciutat 
Objectiu: Ampliar els espais de participació i representació jove a la 
ciutat 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Ajuntament de 
València Consell de la Joventut 
de València 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 
Polítiques publiques de joventut per a afrontar la pandèmia 

COMUNICACIÓ 
 

49 
Promoure la presència positiva de les persones joves en els 
mitjans de comunicació públics 
Objectiu: Fer front a l’estigmatizació i els estereotips de la joventut 
i crear referents 
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Ajuntament de 
València Consell de la Joventut 
de València 

 

50 
Recórrer a influencers joves per a transmetre la informació 
institucional dirigida a la població jove 
Objectiu: Millorar la comunicació municipal amb la joventut a través 
dels seus referents  
Públic Objectiu: Joves en 
general 

Responsable: Ajuntament de 
València 

 

51 
Crear un comitè de comunicació jove per a assessorar a 
l’Ajuntament en la realització de campanyes municipals dirigides a 
la joventut 
Objectiu: Optimitzar i adequar les campanyes de comunicació 
dirigides a la joventut fent una representació adient del col·lectiu 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Ajuntament de 

València, Consell de la Joventut 
de València 

 

52 
Estudiar i impulsar nous canals de comunicació digitals i online 
amb la població jove de forma participada 
Objectiu: Millorar la comunicació municipal amb la joventut 
Públic Objectiu: Joves en general Responsable: Ajuntament de 

València 
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