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Seminari web sobre desocupació juvenil 

Celebrat avui amb la col·laboració del Consell Nacional de 

la Joventut de Catalunya 

Barcelona,16/02/2022.- Amb la presentació de Toni Mora, president del CTESC, i la 

cloenda de Júlia Rosanna, els ponents han posat de relleu que es tracta d’un problema ja 

estructural i, per tant, cal que les polítiques públiques l’encarin amb aquest enfocament, 

tot entenent que afecta la societat en general. 

En aquesta línia els ponents han posat de relleu que l’atur juvenil, que dobla els índexs 

que té la resta d’Europa, afecta el projecte vital de molts joves, impedeix l’emancipació, 

l’accés a l’habitatge en lloguer o propietat, i tot això crea distorsions per al creixement 

econòmic i els avenços socials. 

També s’assenyala que les polítiques contra la desocupació juvenil han de ser 

específiques i tenir en compte les múltiples casuístiques que afecten el col·lectiu. El nivell 

socioeconòmic, el nivell de formació, l’entorn social juguen un paper a l’hora d’inserir-se 

en el mercat de treball. J.M. Verd, sociòleg, ha indicat que pot haver una polarització: tot i 

sent difícil aquesta inserció per a tot el jovent, n’hi ha que en funció d’aquelles variables 

superen les dificultats d’accés i n’hi ha una altra part que no.  

Atur de llarga durada també entre joves  

S’ha parlat també del risc d’exclusió laboral i social d’alguns joves i del biaix que pot 

suposar el gènere o la nacionalitat o també les diferències territorials: la inserció és 

diferent en els àmbits no metropolitans i en els que sí ho són. Pel que fa a l’exclusió, no 

trobar feina fa que aquest col·lectiu també formi part de l’atur de llarga durada, on no 

només hi ha persones grans. 

Altres temes apuntats per les representants del CNJC han estat la sobrequalificació, que 

afecta molts joves, les condicions de contractació que sovint són pitjors que en el cas dels 

adults i les condicions de contractes de pràctiques que de vegades no compleixen la 
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finalitat d’inserció, tot expressant la confiança en què el futur estatut del becari aporti 

solucions a aquestes qüestions. 

Han participat: Toni Mora, president del CTESC; Joan Antoni Santana, director del 

Gabinet Econòmic del CTESC; Jana Callís, consellera del CTESC; Cristina 

Domènech i Lucía Aliagas, membres de l'àmbit de sindicals del CNJC; Joan-Miquel 

Verd, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Emma 

Hernández, directora de Recursos Humans d’Amplifon. 

Paraules clau 

Atur, jovent, formació, pràctiques, inserció, exclusió 
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