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 Pau Serracant i Saleta Fabra: L’impacte de la crisi sobre les trajectòries de 

transició: primers resultats de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012. 

 Roger Civit: Anàlisi dels efectes de l’edat, la generació i el període en el suport a 

la independència de Catalunya. 2001-2011. 

 Anna Berga: Joves i violències: mirades, contextos i sentits. 

 

Sessió 1: Divendres 26 d’11:15 a 13h 
 
L’impacte de la crisi sobre les trajectòries de transició: primers resultats de 
l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012. 
Joventut, transicions, crisi 

Pau Serracant i Saleta Fabra  

pserracant@gencat.cat 

 Anàlisi de les trajectòries de transició a la vida adulta de la població catalana en el context de crisi 
actual. L’anàlisi es centra en l’elaboració d’una tipologia de trajectòries de transició que integra 
les quatre subtransicions juvenils (educació, treball, habitatge i família). Les dades permeten 
observar l’impacte de la crisi sobre aquestes trajectòries i comparar els resultats amb els de 
2007, en què el context de creixement econòmic oferia un ventall més ampli d’opcions a les 
persones joves. Els resultats es contextualitzen amb relació a les tendències de canvi en les 
trajectòries de transició juvenils detectades a nivell europeu. 
L’anàlisi està feta a partir de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012, 
estadística oficial de la Generalitat de Catalunya amb una mostra de 3.002 joves d’entre 15 i 34 
anys. L’EJ12 té una submostra de 580 joves de nacionalitat estrangera i recull informació 
retrospectiva sobre les trajectòries educatives, laborals, domiciliars i familiars de les persones 
entrevistades. 

 

 

Anàlisi dels efectes de l’edat, la generació i el període en el suport a la 
independència de Catalunya. 1991-2011. 
Independència de Catalunya; Cultura Política; Anàlisi generacional; models multinivell. 

Roger Civit i Carbonell 

civitcarbonell@gmail.com 

 Aquesta anàlisi es proposa conèixer la naturalesa interna del canvi en el suport a la 
independència de Catalunya. L’evolució d’aquesta actitud política no ha restat inalterable en les 
dues darreres dècades i en aquesta recerca volem saber si la edat dels individus, el canvi 
generacional o el període en que es prenen les observacions tenen la capacitat d’explicar 
aquestes oscil•lacions. A més, es pretén desgranar quin d’aquests tres efectes té una incidència 
major al ser controlat per els altres dos. A partir del repàs al marc teòric que ens orienta en 
l’estudi sobre el suport secessionista tan a Catalunya com al País Basc i al Quebec, 
immediatament comprovarem que per comprendre bé aquesta actitud hem de tenir en compte 
una altra variable que la literatura especialitzada no dubta en relacionar amb la primera: la 
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identificació nacional subjectiva. Així, es realitzaran unes aproximacions descriptives i 
exploratòries a partir de les dades de sondejos que cobreixen els darrers vint anys de la nostra 
història. Finalment, i per salvar els provables efectes de multicolinealitat que pot presentar 
l’anàlisi simultani de la edat, la generació i l’any de la mesura, es farà una contrastació estadística 
utilitzant models de regressió multinivell a partir dels treballs de la sociòloga Yang Yang i el 
sociòleg Kenneth C. Land per a les enquestes repetides de secció creuada.  

 

Joves i violències: mirades, contextos i sentits  
Joves, violència juvenil, violència estructural, precarietat juvenil, risc social 

Anna Berga i Timoneda. 

aberga@rectorat.url.edu 

 En aquesta comunicació es presenta una recerca sobre el tema de les violències juvenils a 
Catalunya que ha pretès copsar les dinàmiques que es troben darrera de les violències que 
afecten les persones joves i comprendre el perquè de la seva gènesi. 
L’estudi posa l’èmfasi en la comprensió dels factors causals de les violències. El fenomen de la 
violència entre joves no deixa de ser, sobretot, un símptoma que té com a factors causals els 
condicionaments socials sota els que es desenvolupen aquestes violències. L’estudi planteja la 
construcció d’un marc teòric que contempla la complexitat del fenomen i la seva 
multifactorialitat, Més enllà d’aquelles violències més visibles, expressades en l’àmbit 
interpersonal i definides com a “problema”, existeixen formes de violència “invisible”, que 
s’expressen tant a nivell  microsocial (que tenyeixen les relacions quotidianes de part de la 
població) com a nivell macrosocial. En aquest sentit podem parlar de violència estructural 
(recordem que les persones joves a Catalunya pateixen una taxa d’atur i de precarietat sense 
comparació a Europa). 
La investigació, que fou encarregada per l’Observatori Català de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha fet des d’una perspectiva multiestratègica, en combinar tècniques d’anàlisi 
quantitatives i qualitatives. La part qualitativa ha estat, però, la part central de l’estudi i s’ha 
desenvolupat a partir d’un seguit d’entrevistes semiestructurades i grups de discussió focalitzats, 
realitzats a subjectes de diferents perfils. En total, en el treball de camp s’han realitzat 18 grups 
de discussió i 30 entrevistes. 
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