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Fa unes setmanes la Generalitat Valenciana va presentar 
el Pla ‘Avalem Joves’ com a resposta a les nostres reivin-
dicacions sobre la situació de precarietat i exclusió que 
patim la joventut. Es tracta d’un pla ambiciós i amb pos-
sibilitats reals d’impacte en la població jove. A més a més, 
aprofita el moment actual com a oportunitat per a canviar 
el funcionament dels serveis d’ocupació en pro de donar 
una millor resposta a la societat.

Valorem de forma molt positiva l’aposta del Consell de la Ge-
neralitat Valenciana per a vertebrar el programa de Garantia 
Juvenil a la Comunitat Valenciana mitjançant el Pla ‘Avalem 
Joves’. Però aquest pla té algunes mancances. És un pla que 
sols arriba a un quart de la població que ni treballa ni està 
fent cap formació o estudis, cosa que no es correspon amb la 
realitat en la qual, només hi ha menys d’un 3% en aquesta 
situació. Llavors, les diferents administracions nacionals i eu-
ropees han fet un programa d’ocupació juvenil que ens obliga 
a ser “Ni-Ni’s” per a ser beneficiaris. A més, la precarietat 
juvenil s’ha deixat fora quan hi ha un 35% de joves que estan 
treballant i que estan en el llindar de la pobresa. 

Aquest difícil accés a l’emancipació i autonomia té, 
entre altres causes, la crisi econòmica global que ha 
perjudicat greument al col·lectiu jove valencià. Per 
això, la joventut valenciana volem cridar l’atenció 
sobre aquesta problemàtica i demandar respostes 
institucionals.

S’ha fet ús del disseny i esperit d’una publicació molt 
coneguda per la defensa i visibilització de la situació 
del món animal i vegetal. Ens ha possibilitat, per tant 
fer una sèrie de comparatives creatives de la joven-
tut valenciana com una espècie animal pròpia, per a 
ressaltar les seues particularitats. Si no volem veure 
al col·lectiu jove valencià com una espècie en perill 
d’extinció, les administracions públiques han d’adop-
tar mesures que faciliten l’emancipació juvenil per a 
garantir la sostenibilitat de l’ecosistema valencià. Par-
tint de la situació actual, cal incrementar les accions 
de foment de l’ocupació, de lluita contra la precarietat 
juvenil, d’accés a l’habitatge i de desenvolupament de 
l’autonomia personal.

J oves en Perill és una campanya creativa, en la qual es fem ús del disseny d’una publicació re-
coneguda en la defensa i visibilització del món animal i vegetal. La Joventut Valenciana es perfila ací 
com una espècie pròpia que, després de sotmetre’s a diferents comparatives, revela la seua especial i 
complicada realitat. És una iniciativa del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, amb la 
qual es pretenem visibilitzar els problemes que té la joventut valenciana per a desenvolupar un pro-
jecte d’emancipació personal, a causa de les dificultats en l’accés al treball, l’habitatge, la mobilitat i 
la precarietat juvenil.
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“

El teuladí abandona el niu al mes d’eixir de l’ou. L’esqui-
rol se separa de la sa mare als tres mesos.  Els cangurs als 
catorze mesos.  El lleó es fa adult als tres anys. I el dofí 
abandona la rajada als sis anys. No obstant açò, solament 
2 de cada 10 joves s’emancipen a la Comunitat Valen-
ciana: la joventut valenciana es troba entre les espècies 
animals amb una emancipació més tardana. 

L’emancipació de la joventut tradicionalment s’entenia 
com la transició a la vida adulta, i aquesta transició es 
desenvolupava a través del següent model: una capaci-
tació per a una carrera professional, un treball, un ma-
trimoni, una residència i una família. Aquesta concepció 
d’emancipació es construïa des de l’accés a l’educació, 
a l’ocupació i l´ habitatge. No obstant açò, en l’actual 
model de societat en canvi continu, l’accés a la vida adul-
ta de les persones joves no funciona necessàriament en 

línia directa cap a la vida 
adulta, sinó més bé com 
una llarga etapa que té 
valor en sí mateixa.

En part l’exten-
sió d’aquesta 
etapa de transi-
ció s’ha allargat, 
d’una banda, per 

les dificultats de l’accés a l’auto-
nomia personal, el mercat laboral s’ha tornat menys acces-
sible i la societat ha incrementat el seu nivell d’exigències 
a l’individu per a ser una persona adulta d’èxit. D’altra 
banda, perquè la joventut s’ha convertit en un ideal so-
cial o fins i tot en una forma d’existència apropiada per a 
tota la vida que la societat ha idealitzat sense analitzar la 
situació precària en la qual ens trobem les persones joves.

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
volem fer que l’any 2016 siga l’any dels drets de la jo-
ventut. I un d’aquests drets és el de l’emancipació i el camí 
cap a l’autonomia personal. La joventut es defineix com 

l’etapa de transició cap a la vida adulta i el ple desenvolu-
pament d’un projecte personal. No obstant açò, el projecte 
vital juvenil en la nostra comunitat s’ha vist truncat havent 
expulsat a quasi 22.000 persones joves que han hagut 
d’emigrar per a fer el seu projecte de vida en altres països.

Les persones joves sempre hem estat en risc d´exclusió, però 
ha sigut amb la crisi quan la nostra situació s’ha agreujat 
especialment, arribant al 45% de la població jove en el 
llindar de la pobresa. És tan greu que, ni quan es troba 
un treball es garanteix l’eixida de l’exclusió social, ja que el 
35% de les persones joves que hem trobat un treball, també 
estem en el llindar de la pobresa. Açò es deu, en gran part, 
al fet que la precarietat juvenil s’ha estès. Som una de les 
comunitats amb una de les taxes de subocupació més altes 
d’Espanya amb el 33% que tenen una jornada laboral 
insuficient; sent les dones joves les que més subocupació 
suporten. El 94% de les noves contractacions de per-
sones joves han sigut temporals l’any 2015.

Aquesta situació és la que ocasiona que sols 2 de cada 10 
persones joves puguen eixir de la llar familiar per 
a formar el propi; i tot i que eixim de la casa de les nostres 
famílies necessitem destinar 13 vegades el nostre sou 
per a afrontar l’accés a l’habitatge. Però no queda ací el 
problema, la gran amenaça és que e l cicle de la precarietat 
s’estén a la societat. Només el cost de l’emigració juvenil en 
el nostre territori suposa en 10 anys, dues vegades el pres-
supost d’educació en 2015, (8.275 millons d´euros). A açò, 
se suma la falta de contribució a la Seguretat Social i per 
tant, el descens de l’aportació per a les futures pensions.

Per tot açò, hem de denunciar la situació que vivim les i 
els joves de la Comunitat Valenciana, recordar a la societat 
que no pot eixir de la crisi hipotecant el seu futur i deixant 
enrere a les persones joves amb aquesta espiral de preca-
rietat. Per aquesta raó, des del CJCV hem editat aquesta 
revista especial, monogràfic de la Joventut en la nostra Co-
munitat, en la qual es on podem apreciar les conseqüències 
que la crisi està tenint sobre les persones joves.

Comunitat Valenciana: 
territori hostil per a la joventut

L’emancipació 
de la joventut 
valenciana entre les 
més tardanes per 
l’hostilitat del seu 
hábitat”
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Radiografia de la Joventut 
a la Comunitat Valenciana

Igualment, amb la crisi s’ha produït una ruptura de la seg-
mentació del mercat de Treball i de les Fonts de discrimi-
nació generacional pel que fa al tipus de sous, d’estabilitat 
professional i de garanties socials connectades amb la si-
tuació ocupacional de les persones joves. D’altra banda, 
les altes taxes d’atur tenen repercussions directes en l’aug-
ment de la dependència familiar per a les persones joves, 
comportant un retard en la construcció de les llars pròpies.

La joventut és l’espècie animal amb més 
desocupació en la jungla valenciana. 

Hi ha un 43,59% d’atur juvenil a la Comunitat Valen-
ciana segons la EPA del tercer trimestre de 2015, que ele-
va a 175.000 persones joves en situació de desocupació. 
D’altra banda, a aquesta alta taxa d’atur juvenil se suma 

A                mb la crisi el model de progressió discontinu dels processos emancipatoris s’ha visi-
bilitzat molt més. D’una banda, s’han donat casos en que les llars joves s´han desfet per a ser 
reintegrades en la llar familiar d’origen. Açò ha sigut rpovocat per la crisi d’habitatge que ha 
sorgit després de la bombolla immobiliària, on moltes famílies joves s’han vist desnonades. 
D’altra banda, el procés d’emancipació econòmica també s’ha trencat amb el col·lapse del 
mercat laboral del qual moltes persones joves hem sigut expulsades amb la crisi, juntament 
amb els problemes d’accés i precarietat que sempre han caracteritzat a la població jove que ha 
viscut en una constant situació de crisi.
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la precarietat de les persones joves ocupades. En el pri-
mer trimestre de 2015, el 33% de les persones ocupades 
de menys de 30 anys tenien una jornada inferior a les 35 
hores setmanals. En l’actualitat, la Comunitat Valenciana 
presenta la taxa de subocupació  per insuficiència d’hores 
més alta d’Espanya, entre les persones ocupades de menys 
de 30 anys, amb el 33% . De la mateixa manera, la subo-
cupació té un component de gènere, sent les dones joves 
les qui suporten una major subocupació, amb el 30,2%.

Per a entendre millor el problema de l’emancipació jove, cal 
analitzar quina és la situació de la població jove ocupada i 
que treballa per compte d’altre. En aquest sentit, les condi-
cions laborals de la població jove assalariada de menys de 30 
anys han empitjorat respecte fa un any. Tant la sobrequalifi-
cació  en el lloc de treball com en la temporalitat laboral han 
augmentat. El 56% de la població jove assalariada té 
contractes temporals, dels quals, el 43,7% són de menys 
d’un any de durada. Així mateix, el 94% dels contractes 
realitzats en el primer trimestre de 2015, entre persones de 
menys de 30 anys, van ser de caràcter temporal.

Del 43,59% d’atur juvenil, el 66,3% de les persones han 
tingut una experiència laboral prèvia i sols el 32,5% són 
noves incorporacions al mercat laboral. Igualment, el 
49,4% són parats i parades de llarga durada i són les do-
nes les qui més pateixen la cronificació de la desocupació. 
Aquesta situació de cronificació de la desocupació fa a 
més, que la població jove tinguem una major dificultat per 
a la reinserció en el mercat de treball.

No obstant açò, la distribució de la desocupació està vinculada 
amb el perfil educatiu. Les possibilitats d’inserció de les perso-
nes joves amb major nivell formatiu són majors, encara que 
el 52,6% de la població jove desocupada té baix perfil 

formatiu (estudis secundaris obligatoris o estudis primaris), la 
qual cosa representa 3,5 punts més que la mitjana espanyola.

Al mateix temps, cal destacar l’ambivalent situació de les i 
els joves amb titulació superior. L’educació superior era una 
estratègia per a la inserció laboral, preparant-se millor per 
a cercar una ocupació de qualitat i  evitar la precarietat. No 
obstant açò, estan suportant altes taxes d’atur amb un 38% 
per a la població jove amb estudis secundaris postobligato-
ris i un 24,4% per a aquelles persones joves amb estudis su-
periors. Aquesta situació és preocupant si tenim en compte 
que la mitjana europea per a aquesta població és del 6,2%. 
De la mateixa manera, tampoc hi ha una correspon-
dència adequada entre la qualificació professional 
i la col·locació laboral. No sempre un nivell educatiu 
més alt es tradueix en llocs de treball qualificats.

La situació és greu si tenim en compte que el projecte 
d’emancipació de les persones joves passa per la possibi-
litat per a ser autònoms i rendibilitzar les nostres inver-
sions formatives realitzades. D’aquesta manera, les nostres 
opcions i possibilitats d’inserció laboral i social es veuen 
afeblides o limitades. Aquest fenomen és el que ha fet que 
més de 21.989 persones joves hagen emigrat de la 
Comunitat Valenciana. El que suposa el cost de 8.275 
milions d’euros en 10 anys per la pèrdua de població ac-
tiva i la seua contribució al sistema de benestar social. És 
dues vegades el pressupost d’educació per a l’any 2015.

Diagnòstic de la pobresa i capacitat 
adquisitiva de la població jove.

Aquesta situació de precarietat laboral i atur juvenil té un im-
pacte en la taxa de pobresa i exclusió social de la població jove. 

Reportatge
Radiografia de la Joventut a la Comunitat Valenciana

JOVES
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Conclusions:
1.- Tot açò ens porta a concloure que el nou model 
d’emancipació i autonomia personal és demorat, 
madur, meditat i a vegades truncat.

2.- Els ocupadors no consideren correctament les apor-
tacions d’un treballador titulat en la creació de valor de 
l’empresa. No sempre el nivell més alt educatiu es 
tradueix en llocs de treball qualificats.

3.- En alguns casos, l’entrada al món laboral es produeix 
amb una ocupació poca qualificada (passarel·la d’entra-
da). Però la durada d’aquestes passarel·les amb la crisi 
s’han allargat i aprofundeixen en el desajust de la col·lo-
cació laboral i les competències adquirides. Açò fa que les 
primeres insercions laborals siguen fonamentals per a la 
construcció d’uns projectes d’emancipació personal d’èxit.

4.- La persistència d’una elevada taxa d’atur ens obliga a 
les i els joves a acceptar ocupacions que requereixen una 
titulació inferior a la  que posseïm per a començar la vida 
laboral. Aquestes dinàmiques perjudiquen l’avantatge 
relatiu de la joventut amb titulació superior, respecte la 
joventut amb titulacions inferiors, però que van tindre un 
incorporació anterior al mercat laboral, disminuint el seu 
avantatge salarial.

5.- El lloguer no és una opció viable per a les per-
sones menors de 30 anys per la falta d’ingressos nets. 
Sols amb el nivell adquisitiu de les llars composades per 
persones de 30 a 34 anys, podrien accedir a la compra o 
el lloguer.

6.- Les llars joves estan sobre-endeutades per a afrontar 
la renda mensual i açò també disminueix la seua renda 
disponible per al desenvolupament de la seua autonomia 
personal i amb ella les possibilitats d’oci i esplai.

En suma, la subestimació dels problemes que afecten a 
la joventut valenciana pot comportar conseqüències per 
a tota la societat en el seu conjunt. Malgrat que aquest 
treball només dóna una perspectiva parcial de la qüestió, 
representa un bon punt de partida per a una reflexió sobre 
la necessitat de considerar la societat de forma més holís-
tica: no com un conjunt de segments aïllats, sinó com una 
mescla de diferents components que interactuen entre ells 
i generen efectes, tant beneficiosos com a nocius, sobre els 
altres. Ajudar hui a la joventut valenciana és pensar en 
tota la societat valenciana en el futur.

Por la qual cosa provoca que la taxa de pobresa de la població 
de menys de 30 anys a la Comunitat Valenciana és del 45%, 
8,6 punts superior a la mitjana espanyola, sent la població jove 
en desocupació la que més pateix l’exclusió amb un 66%. A 
més a més, el 35% de la població jove ocupada, malgrat 
estar treballant, es troba en situació de pobresa.

La joventut valenciana entre les espècies amb més 
dificultats per a aconseguir la seua pròpia llar.

Durant l’any 2015 s’ha encarit el preu de l’habitatge 
a la Comunitat Valenciana un 1,52% i, encara que, 
s’ha reduït la renda mitjana de lloguer un 4,30%. L’ac-
cés a l’habitatge continua sent inviable per a les 
persones joves que vulguen emprendre la compra o el 
lloguer en solitari. Les llars juvenils haurien de dedicar el 

33,5% dels seus ingressos a la renda mensual. L’habitatge 
només és una opció viable per a les llars composades per 
persones de 30 a 34 anys. A més, el 31,3% de les llars juve-
nils estan realitzant un esforç del 40% per a pagar la renda 
de lloguer. El 13% de les llars joves estan sobreendeuta-
des i una llar jove necessitaria uns ingressos mínims de 
1.417,14 euros per a accedir a l’habitatge amb solvència.

Notes
1.- Població subocupada: persones ocupades les hores efectives de 
les quals les hores de treball són insuficients en relació amb una situació 
d’ocupació alternativa que aquesta persona desitja exercir i que està dis-
ponible a assumir.
2.- Dades del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juven-
tud de España del primer trimestre de 2015.
3.- Població sobrequalificada:  població assalariada amb una for-
mació superior a la formació mínima requerida per a l’acompliment del 
seu treball.
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S.O.S. Les persones joves de la Comunitat Valenciana enviem 
un missatge d’auxili a la societat. EL NOSTRE ECOSIS-
TEMA ESTÀ EN PERILL i la seua sostenibilitat no està 
garantida.

Un ecosistema és un conjunt d’éssers vius i la seua relació 
amb el mitjà físic on habiten. L’equilibri d’aquest ecosis-
tema es dóna quan hi ha una harmonia entre els éssers 
que el composen. Durant molts anys, l’equilibri s’ha basat 
en un contracte social pel qual, els seus elements més 
joves s’han preparat per a ser productius i cuidar dels seus 
éssers més desprotegits, els quals havien deixat de ser ac-
tius. No obstant això, aquest contracte social s’ha trencat 
perquè ja no val amb estar preparada per a sobreviure 
en aquesta terra inhòspita. I amb ell, també hem perdut 
l’equilibri.

L’hostilitat de l’ecosistema valencià és tan gran que quasi 
la meitat de la població jove està en atur, i el 45% d’ella 
en el llindar de la pobresa. A més, cal sumar-li la seua 
dificultat per a establir una llar pròpia; proesa que sola-
ment aconsegueixen 2 de cada 10 joves valencians. Açò 
ha provocat que 22.000 éssers joves hagen emigrat a altres 
ecosistemes llunyans cercant prosperitat, agreujant encara 
més la continuïtat del nostre, ja que aquest fet es suma a 
l’envelliment de la població. Aquesta destrucció suposaria, 
en 10 anys, la pèrdua 2 vegades el pressupost d’Educació 
per a l’any 2015.

Valorem positivament els esforços del Consell de la 
Generalitat per a canviar aquesta. No obstant això, són 
insuficients, tenim un territori desèrtic que segueix oferint 
poques oportunitats per a la supervivència de les i els 
nostres joves; i que les i els obliga a marxar-se. Cal canviar 
el nostre model de creixement econòmic i apostar per un 
que es nodrisca del capital humà, la innovació i la recerca. 
A més, la societat i l’administració han d’entendre que les 
polítiques de joventut són una prioritat i una eina per a la 
fixació de la població als municipis, perquè hem de parar 
l’eixida massiva de joves emigrats que pateix el nostre 
territori i millorar la seua situació laboral, ja que seran 
mesures que ajudaran a garantir la continuïtat del Sistema 
de Pensions i la sostenibilitat del nostre ecosistema.

Perqué, donar hui 
suport a la joventut, 
és mirar pel present 
de tota la societat”

“
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El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
(CJCV) és l’entitat que aglutina i representa l’associacio-
nisme juvenil valencià. Una plataforma democràtica de 
representació i participació juvenil independent de l’ad-
ministració. És l’espai on pots denunciar, sensibilitzar, 
reivindicar, avaluar el compliment dels compromisos i 
responsabilitats de l’administració publica. El CJCV està 
format per 16 entitats juvenils sense ànim de lucre  així 
com un total de 16 Consells Locals de municipis de més 
de 20.000 habitants.

Es va crear a través d’un Decret  14/1983 del Govern Va-
lencià i el seu funcionament es  desenvolupa per la Llei 
18/2010 de Joventut de la Generalitat.  Aquesta Llei ens 
reconeix com al “màxim Òrgan Nacional de representació 
de les organitzacions juvenils valencianes” així com d’in-
terlocutor vàlid en matèria de joventut davant la Generali-
tat Valenciana i les institucions públiques valencianes.

CJCV
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

www.cjcv.org


