
 
 
 

 
 

www.tercersector.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de l’estudi 
 
 

 

Els joves i el futur 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encarregat per: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desembre 2006 



 



 

Continguts 
 
1. Introducció............................................................................. 5 
1.1. La Fundació Jaume Bofill ............................................................5 
1.2. L’Observatori del Tercer Sector....................................................6 
1.3. Agraïments...............................................................................6 
2. Metodologia............................................................................ 8 
2.1. Dinàmica per a la recollida de la informació...................................8 
2.2. Configuració dels grups: premisses bàsiques .................................9 
2.3. Configuració dels grups generals ...............................................10 
2.4. Configuració dels grups específics ..............................................11 
2.5. Anàlisi de la informació i presentació dels resultats.......................12 
2.5.1. Àmbits temàtics destacats pels joves.......................................13 
2.5.2. Valoració de les expectatives dels joves...................................15 
3. Els joves i el futur: resultats ................................................. 16 
3.1. Àmbits temàtics destacats pels joves..........................................16 
3.1.1. Futur personal .....................................................................16 
3.1.2. Futur de la societat catalana ..................................................31 
3.2. Valoració de les expectatives dels joves......................................46 
3.2.1. Futur personal .....................................................................46 
3.2.2. Futur de la societat catalana ..................................................54 
4. Conclusions .......................................................................... 62 
5. Annexos................................................................................ 67 
5.1. Respostes dels joves................................................................67 
5.1.1. Futur personal .....................................................................67 
5.1.2. Futur de la societat catalana ..................................................85 
5.2. Paraules clau ........................................................................ 104 
5.2.1. Futur personal ................................................................... 104 
5.2.2. Futur de la societat catalana ................................................ 105 
5.3. Equip investigador ................................................................. 107 
 



 



 

5 

1. Introducció 
Aquest estudi té com a objectiu conèixer què esperen i com 
s’imaginen els joves catalans el seu futur i el de la societat 
catalana. Per tal d’acotar la perspectiva en el temps s’ha definit 
un punt en el futur, que es situa l’any 2026. Ens interessa 
conèixer les expectatives i visions que tenen els joves del 2006 
de les seves pròpies vides i de la societat catalana d’aquí a 20 
anys. 

Els joves de l’actualitat són els adults que gestionaran la 
societat en el futur. És important doncs conèixer quines 
expectatives tenen, tant sobre el seu futur personal com sobre 
el futur de la societat catalana.  

La Fundació Jaume Bofill ha encarregat aquest estudi a 
l’Observatori del Tercer Sector, paral·lelament a una recerca 
sobre Joves i política que s’ha estat duent a terme des d’inicis 
del 2006. 

1.1. La Fundació Jaume Bofill 

La Fundació Jaume Bofill s’ocupa de promoure iniciatives que 
facilitin el coneixement de la nostra societat i que impulsin 
realitzacions que contribueixin al seu millorament a través de 
la supressió de les desigualtats de tota mena existents entre 
les persones, entre els grups i entre els pobles, i de l’extensió 
de l’educació i de la cultura en el sentit ampli a tots aquells que 
per les circumstàncies socials se’n troben més mancats. 

La Fundació Jaume Bofill és independent de les administracions 
públiques, dels partits polítics, de les confessions religioses i 
dels grups econòmics i socials constituïts. Aquesta 
independència no significa neutralitat davant les grans 
qüestions ideològiques, polítiques, socials i morals de la nostra 
societat i del planeta. 

La Fundació Jaume Bofill es proposa: 

- Analitzar críticament la nostra societat, les seves bases 
estructurals, els seus mecanismes de funcionament i els 
processos d’integració i de marginació que generen. 

- Interpel·lar l’ordre establert amb el convenciment que no és 
ni l’únic possible ni tampoc el millor. 

- Estudiar i combatre amb els mitjans que li són propis les 
desigualtats de tota mena existents entre persones, entre 
grups i entre pobles. 

- Promoure, sostenir i divulgar propostes alternatives tant de 
pensament com d’organització i d’acció socials. 
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- Contribuir a l’afirmació nacional de Catalunya en el marc del 
respecte i de la promoció dels drets dels pobles. 

1.2. L’Observatori del Tercer Sector 

L’Observatori del Tercer Sector és un centre de recerca 
especialitzat en el tercer sector, sense ànim de lucre i 
independent, amb la finalitat d’aprofundir i incrementar el 
coneixement sobre aquest sector i treballar per a la millora en 
el funcionament de les organitzacions no lucratives. 

Una de les línies de recerca iniciades per l’Observatori del 
Tercer Sector té les associacions juvenils com a objecte 
d’estudi. Així, l’any 2002 es va dur a terme un estudi sobre el 
finançament de l’associacionisme juvenil, realitzat per al 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). La 
realització d’aquest estudi ha donat lloc a la construcció d’un 
model propi de reflexió per a l’anàlisi de les organitzacions del 
sector. 

L’any 2003 s’inicia una col·laboració amb el Consejo de la 
Juventud de España per investigar sobre la valoració social dels 
aprenentatges en el pas dels joves per les organitzacions 
juvenils. En la recerca van participar més de 300 
organitzacions i Consells de Joventut. Aquest estudi de base 
estatal va finalitzar el desembre del 2004. 

A finals de l’any 2004 l’Observatori Català de la Joventut va 
encarregar conjuntament a l’Observatori del Tercer Sector i al 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el 
Treball del Departament de Sociologia de la UAB un estudi 
sobre la situació dels joves catalans comarca a comarca, amb 
l’objectiu de detectar les peculiaritats existents en els diferents 
àmbits de la vida dels joves, tot tenint en compte les 
implicacions de la particularitat territorial alhora que es mostra 
la perspectiva dels propis joves i d’agents socials.  

Finalment, l’any 2006 l’Observatori del Tercer Sector ha dut a 
terme un estudi per a l’Observatori Català de la Joventut sobre 
els aprenentatges que s’adquireixen en el pas per les entitats 
d’educació en el lleure per part dels joves que han estat 
monitors o caps. 

L’Observatori del Tercer Sector consolida així una línia de 
recerca especialitzada en els joves i les entitats juvenils. 

1.3. Agraïments 

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la disposició i la bona 
voluntat de molts joves. Volem agrair sincerament la seva 
col·laboració. La seva participació ha estat cabdal i molt 
valuosa. 
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Al final dels grups de discussió, tots els joves –sense excepció–
han valorat positivament l’experiència. Creiem necessari doncs 
fomentar més espais de debat i reflexió entorn aquests temes 
amb els joves. 

Volem agrair la col·laboració de les organitzacions juvenils de 
partits polítics que ens van ajudar a contactar amb joves 
militants. En concret a les Joventuts Nacionalistes de 
Catalunya, Unió de Joves, Joventut Socialista de Catalunya, 
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, Nuevas 
Generaciones,  Joves d’Esquerra Verda i PSUCviu. 

També a les associacions de persones immigrants que van fer 
possible la participació en els grups de discussió de joves de 
famílies immigrades: Associació Cultural Ibn Batuta, Associació 
Romanesa de Catalunya (ASOCROM), Associació de 
Treballadors Pakistanesos de Catalunya, Coordinadora 
d’Associacions de Senegalesos de Catalunya i Federación de 
Entidades Latinoamericanas de Cataluña (FEDELATINA). 

Agraïm la col·laboració de persones que ens han posat en 
contacte amb joves implicats en moviments socials. 

Volem agrair molt especialment les aportacions de totes les 
persones que han participat en el ‘Seminari sobre Joves i 
Política: reptes i propostes d’acció’, organitzat el 21 de 
setembre del 2006. 

I també volem mostrar el nostre agraïment als Ajuntaments 
d’Olot, Vilanova i la Geltrú i Barcelona que han contribuït a fer 
realitat aquest estudi. 
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2.  Metodologia 

2.1. Dinàmica per a la recollida de la informació 

El treball de camp de l’estudi sobre els joves i la política s’ha 
basat principalment en la realització de grups de discussió amb 
joves de diferents perfils. Al final de la discussió sobre la 
relació entre els joves i la política, d’una hora i mitja 
aproximada de duració, s’introduïa una dinàmica per copsar les 
expectatives i perspectives dels joves sobre la seva realitat al 
2026, tal com voldrien que fos i preveuen que serà. El mateix 
exercici es va fer en relació a la societat catalana. 

La dinàmica consistia bàsicament en fer quatre preguntes als 
joves:  

- Com t’agradaria que fos la teva vida al 2026? 

- Com creus que serà la teva vida al 2026? 

- Com t’agradaria que fos la societat catalana del 2026? 

- Com creus que serà la societat catalana del 2026? 

Les preguntes es formulaven de manera conjunta a tot el grup 
de joves, tot i que se’ls demanava de respondre a títol 
individual, per escrit i de manera anònima. Amb aquesta forma 
de procedir s’ha volgut assegurar la màxima sinceritat per part 
dels joves, per sobre de la que es podria esperar si haguessin 
hagut d’exposar les seves perspectives davant del grup.  

Se’ls va demanar que donessin dues respostes per pregunta, el 
que fa un total de vuit respostes per persona. Es va donar vuit 
papers adhesius a cadascun dels joves participants, de manera 
que poguessin escriure una resposta en cadascun dels papers. 
En alguns grups no es va arribar a vuit respostes per persona, 
ja sigui perquè la sessió sobre Joves i política s’havia allargat 
massa i es va decidir escurçar la part de la temàtica Futur, o 
perquè alguns joves trigaven molt a respondre i es va decidir 
tancar el període de temps encara que no tinguessin totes les 
respostes. 

Es tractava de recollir respostes obertes, és a dir que no hi 
havia àmbits temàtics predefinits ni paraules predeterminades. 
D’altra banda, les respostes havien de ser curtes, indicació que 
venia marcada pel propi format dels papers en els que havien 
d’escriure. 

La dinàmica, d’una durada aproximada de mitja hora, 
finalitzava amb la recollida i classificació dels papers adhesius 
per àmbits temàtics, en funció de la pregunta a la que 
responien. Posteriorment es posava en comú la informació 
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recollida, subratllant les diferències i similituds de les idees 
sorgides entre els diferents participants i els diferents grups.  

2.2. Configuració dels grups: premisses bàsiques 

Una de les particularitats d’aquesta recerca és la voluntat 
expressa de centrar-nos majoritàriament en joves que no 
participen habitualment en política ni en associacions o 
iniciatives d’acció col·lectiva, per dos motius: perquè 
representen la majoria dels joves; i perquè tradicionalment no 
surten retratats en estudis que tracten de temes relacionats 
amb la participació política.  

En el treball de camp han intervingut 158 joves, en 19 grups 
de discussió i 3 entrevistes grupals. Dels 19 grups de discussió, 
16 són els anomenats grups generals i els altres 3 grups s’han 
fet amb joves de perfils molt concrets i se’ls anomena grups 
específics. 

 
Cal especificar que entenem per joves les persones de 15 a 29 
anys, segons la definició clàssica i oficial de la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

S’han configurat els diferents grups de joves de manera que: 

- s’ha procurat que cada grup tingués aproximadament 10 
membres. Per minimitzar el risc de no tenir prou assistents i 
intentar garantir una mínima assistència de joves, s’ha 
convocat més de 10 persones per grup. S’han donat casos, 
doncs, en que hi ha hagut més de 10 assistents per un grup. 
Aleshores s’han fet entrevistes grupals amb el nombre de 
persones de més.  En canvi, en els casos en què no s’ha arribat 
a un nombre mínim d’assistents s’ha fet el grup de discussió 
amb les persones presents i s’ha replicat el grup de discussió 
amb el mateix perfil de joves, amb unes altres persones, i en 
una altra data.  

- els membres d’un mateix grup responien a un mateix perfil  

- s’ha buscat un equilibri en el nombre de nois i noies en la 
composició de cada grup. 

- s’ha buscat una representació de les diferents edats, dins de 
la franja corresponent, en la composició de cada grup. 

Per més informació sobre els perfils dels joves que han 
participat en els grups de discussió, es pot consultar l’apartat 
corresponent a l’annex d’aquest informe. 

Grups pilot Grups generals Grups específics TOTAL
Nombre de joves 21 106 31 158
Grups de discussió 2 16 3 21
Entrevistes grupals 0 2 1 3
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2.3. Configuració dels grups generals 

Tenint en compte les importants diferències que es donen entre 
joves d’edats distants, s’ha plantejat l’estudi discriminant per 
grups d’edat: 15-18 anys; 19-24 anys; 25-29 anys. S’ha 
decidit diferenciar el primer grup d’edat del segon als 18-19 
anys enlloc dels 19-20, perquè l’edat d’entrada a la majoria 
d’edat és també la de l’adquisició del dret a votar i, per la 
majoria de joves és un moment de canvi en l’activitat principal 
que es desenvolupa, així com en el rol i en l’estatus social 
(molts decideixen deixar d’estudiar i començar a treballar, 
altres inicien uns estudis mitjans o superiors,...).  

També s’ha cregut important considerar diferents perfils 
formatius dels joves, ja que pot ser un factor rellevant en la 
seva actitud davant el futur. S’ha determinat etiquetar com a 
itinerari professional el que segueixen els joves que han cursat 
només l’Educació Secundària Obligatòria o inferior, Formació 
Professional o Cicles Formatius de Grau Mitjà. Els joves que 
han estudiat o estan estudiant un Cicle Formatiu de Grau 
Superior o una carrera universitària (diplomatura o 
llicenciatura) es considera que segueixen un itinerari d’estudis 
superiors. Així doncs, s’ha optat per donar més pes a 
l’orientació de la formació dels joves (als estudis o al treball) 
que al seu nivell actual d’estudis. 

Donat que l’estudi abraça tot Catalunya, s’ha volgut garantir la 
participació en l’estudi de joves de diferents zones del país, per 
incloure possibles diferències en les percepcions que tenen 
sobre el futur en funció del territori, ja sigui per la mida de la 
població, per la seva situació geogràfica o per altres 
característiques. S’ha tingut en compte tres tipus de territori: 
la capital catalana, una ciutat mitjana de costa i una població 
més petita d’interior. Concretament, els grups de discussió 
s’han realitzat a Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Olot. 

En un primer moment s’havia decidit tenir en compte com a 
variable d’anàlisi el moment del cicle vital en què es troben els 
joves –distingint entre emancipats i no emancipats–, la llengua 
de vinculació familiar –català o castellà– i el sentiment 
nacionalista català, perquè es considera que també són factors 
importants que influeixen en la percepció que tenen els joves 
del seu futur i del de la societat catalana. Finalment, però, per 
la complexitat en el procés de captació dels joves, aquestes 
variables s’han tingut en compte de cara a assegurar la 
diversitat en els grups de discussió, i no com a variables 
d’anàlisi. 

Finalment, no s’ha d’oblidar que la decisió de seleccionar 
diferents perfils de joves no té la finalitat de comparar-los 
entre ells, sinó d’assegurar que quedi reflectida una àmplia 
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diversitat de perfils de joves existents en la societat catalana, 
que estiguin presents i representats.  

La configuració definitiva dels grups ha estat doncs la següent: 

Territori Edat Perfil formatiu
Barcelona 15-18 indiferent
Barcelona 19-24 professional
Barcelona 19-24 professional
Barcelona 19-24 estudis superiors
Barcelona 25-29 professional
Barcelona 25-29 estudis superiors
Vilanova 19-24 estudis superiors
Vilanova 19-24 professional
Vilanova 25-29 estudis superiors
Vilanova 25-29 professional

Olot 15-18 indiferent
Olot 25-29 professional
Olot 25-29 professional
Olot 19-24 professional  

2.4. Configuració dels grups específics 

Els joves que han participat als grups específics tenen entre 19 
i 26 anys. Els tres grups específics corresponen respectivament 
als següents perfils:  

- joves militants de partits polítics: joves militants en les 
joventuts dels cinc principals partits polítics a Catalunya. Van 
participar joves de Joventuts Nacionalistes de Catalunya, Unió 
de Joves, Joventut Socialista de Catalunya, Joventuts 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Nuevas Generaciones,  
Joves d’Esquerra Verda i PSUCviu. 

- joves implicats en moviments socials, entenent per 
moviments socials: agrupacions informals de persones i/o 
organitzacions que tenen la finalitat de promoure canvis en les 
estructures o processos socials i polítics a partir de la 
intervenció d’un nombre significatiu de persones. Sorgeixen en 
situacions de conflicte i es caracteritzen per plantejar un 
desafiament a les autoritats o poders establerts mitjançant 
l’acció col·lectiva, fora del marc institucional (Col·lectiu 
Investigacció, 2005).  

- joves de famílies immigrades: joves de famílies originàries de 
països extracomunitaris que han immigrat a Catalunya. Alguns 
d’aquests joves han nascut a Catalunya i alguns altres no. Els 
països d’origen de les famílies d’aquests joves són Perú, Costa 
Rica, Marroc, Senegal, Romania i Pakistan. 

Els joves d’aquests grups es troben en una franja d’edat més 
ampla i més central que la resta de grups, per diversos motius. 
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D’entrada, es tracta de grups que serveixen de contrast dels 
grups generals. Donat que els elements diferenciadors són 
altres que les variables que distingeixen els grups genèrics 
entre ells, perd rellevància on es situï la franja d’edat escollida. 

2.5. Anàlisi de la informació i presentació dels resultats 

Com ja s’ha assenyalat, la dinàmica utilitzada per recollir la 
informació ha permès obtenir aportacions dels joves respecte a 
com voldrien que fos la seva vida al 2026 (respostes a la 
pregunta Com t’agradaria que fos la teva vida al 2026?) i 
respecte a com creuen que serà la seva vida al 2026 (respostes 
a la pregunta Com creus que serà la teva vida al 2026?). En 
referència a la societat catalana, es va recollir el mateix tipus 
d’informació, en resposta a les preguntes Com t’agradaria que 
fos la societat catalana al 2026? i Com creus que serà la 
societat catalana al 2026? 

La informació es presenta de forma agregada. Es va creure 
important respectar l’anonimat sobre l’autoria de cadascuna de 
les respostes per tal de garantir la màxima honestedat i 
sinceritat, i per disminuir l’efecte del fenomen de la 
desitjabilitat social. Per tant, no es poden presentar dades 
disgregades de cada persona, ja que resulta impossible 
identificar les respostes d’una mateixa persona a les diferents 
preguntes. És a dir, no es pot saber si la persona que ha 
respost que li agradaria ser feliç en un futur, per exemple, ha 
dit que creu que serà feliç o infeliç.  

De la mateixa manera, no és possible classificar l’autoria de les 
respostes en funció del sexe de la persona, ja que aquesta és 
una variable que hem tingut en compte en termes de garantir 
un equilibri de presència entre els dos sexes, però que no 
incloem en l’anàlisi com a variable d’anàlisi. 

Les aportacions dels joves fan referència a dos grans blocs, que 
s’han volgut respectar alhora d’analitzar i presentar la 
informació: en primer lloc, la que es relaciona amb els àmbits 
temàtics que destaquen els joves, i que ens dóna idea de les 
seves prioritats; en segon lloc, el que correspon a l’anàlisi de la 
resposta a la pregunta ‘Com creus que serà...’, que ens 
informa del grau d’optimiste o pessimisme dels joves. Aquest 
futur que els joves perceben com a probable és el que 
anomenem ‘futur considerat probable’, mentre que el futur 
que els joves expressen com el que voldrien l’anomenem 
‘futur desitjat’. Dins de cadascun d’aquests grans blocs, s’hi 
troben dos subapartats: per una banda, el que correspon a 
l’àmbit personal i, per l’altra, el que correspon a l’àmbit de la 
societat catalana.  

Així, la informació queda estructurada en quatre grans blocs: 
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2.5.1.Àmbits temàtics destacats pels joves 

El primer tipus d’informació que s’analitza correspon al nombre 
de respostes que han donat els joves, agrupades per àmbits 
temàtics, a cadascuna de les quatre preguntes. 

L’anàlisi i els resultats es presenten en dos grans apartats, que 
corresponen al futur personal i al futur de la societat catalana. 
Dins de cada apartat, les dades del ‘futur considerat probable’ 
(respostes a la pregunta Com creus que serà...?) es presenten 
en el mateix gràfic que les xifres del ‘futur desitjat’ (respostes 
a la pregunta Com t’agradaria que fos...?), però de manera 
diferenciada.  

Els àmbits temàtics sota els que es classifiquen les diferents 
respostes corresponen a temes identificats per l’equip 
investigador posteriorment al treball de camp, en el moment 
d’agrupar i analitzar el conjunt de les respostes.  

Els àmbits temàtics identificats en relació al futur personal són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbits temàtics 
destacats pels joves en 

relació al seu  
futur personal 

Valoració de les 
expectatives dels joves 

en relació al seu  
futur personal 

Àmbits temàtics 
destacats pels joves en 

relació al  
futur de la societat 

catalana 

Valoració de les 
expectatives dels joves 

en relació al  
futur de la societat 

catalana 

Feina Situació professional o laboral 

Família 
Situació familiar, en relació a la parella, 
als fills, als progenitors,... 

Habitatge 
Situació en relació a l’habitatge (accés, 
lloguer, hipoteques,...) 

Salut Situació en relació a la salut personal 

Estabilitat 
econòmica 

Aspectes relacionats amb la situació 
econòmica personal o familiar 
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Els àmbits temàtics identificats en relació al futur de la societat 
catalana són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, la informació queda presentada de la forma 
següent: es mostren les respostes del conjunt de joves 
participants a l’estudi i, seguidament, per perfils de joves 

Realització 
personal 

Sentiment de realització personal en 
termes generals (per exemple, ser feliç) 

Implicació social 
Participació i responsabilitat social i/o 
política personal 

Lloc en la societat 
Percepció de l’estatus o rol desenvolupat 
en la societat 

Marc social 
Percepció de la situació social general en 
diferents àmbits (mediambiental, 
polític,...) 

Política 
Aspectes relacionats directament amb 
política 

Economia Aspectes econòmics de la societat 

Relacions Cat. i 
Est. espanyol 

Relacions que s’estableixen entre 
Catalunya i l’Estat espanyol 

Estatus Catalunya Estatus i situació de Catalunya en el món 

Convivència i 
diversitat 

Aspectes relacionats amb la convivència 
comunitària i la diversitat sòciocultural 

Temes socials 
Aspectes relacionats amb polítiques 
socials 

Llengua i cultura 
catalana 

Aspectes relacionats amb la llengua i la 
cultura catalanes 

Medi ambient 
Aspectes relacionats amb el medi 
ambient 

Societat sense 
canvis 

Percepció del futur de la societat 
catalana sense evolució entre el 2006 i el 
2026 

Altres 
Aportacions que no s’han pogut 
classificar en cap àmbit temàtic 

Indiferència 
Fa referència a l’actitud indiferent que 
mostren alguns joves envers el futur de 
la societat catalana 
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segons les variables que els han definit –grups generals: edat, 
itinerari formatiu i territori; grups específics: joves de partits 
polítics, joves de moviments socials i joves de famílies 
immigrades. 

Així, tenim: 

- respostes del conjunt de joves 

- respostes dels joves de 15 a 18 anys 

- respostes dels joves de 19 a 24 anys 

- respostes dels joves de 25 a 29 anys 

- respostes dels joves amb itinerari professional 

- respostes dels joves amb itinerari d’estudis superiors 

- respostes dels joves de Barcelona 

- respostes dels joves de Vilanova i la Geltrú 

- respostes dels joves d’Olot 

- respostes dels joves de partits polítics 

- respostes dels joves de moviments socials 

- respostes dels joves de famílies immigrades 

 
Cal tenir en compte que alguns grups no tenien la variable 
‘itinerari formatiu’ definida. Aquests grups no tenen 
representació gràfica. Per tant, la suma dels grups de joves 
amb itinerari professional i dels grups de joves amb itinerari 
d’estudis superiors no correspon al nombre total de grups 
generals. 

D’altra banda, cal assenyalar que els gràfics que representen 
les respostes dels tres últims grups llistats, que corresponen 
als grups específics, tenen molts menys efectius que la resta de 
gràfics, ja que la resta de representacions mostren dades 
agregades de diversos grups de joves.  

2.5.2.Valoració de les expectatives dels joves 

El segon bloc d’informació que s’ha analitzat correspon a la 
valoració de les respostes corresponents al ‘futur considerat 
probable’ –les que responen a la fórmula Crec que...– en 
termes d’optimista-pessimista-neutra. La valoració de cada 
resposta ha anat a càrrec de l’equip investigador. 

En primer lloc es presenten les respostes corresponents a la 
pròpia vida, i en segon lloc les relatives a la societat catalana. 
Cadascun d’aquests dos apartats està dividit també en funció 
de les variables que defineixen els perfils dels joves. 
 



 

16 

3.  Els joves i el futur: resultats 
A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi de les 
aportacions dels joves. Com ja s’ha assenyalat anteriorment, 
en primer lloc veurem quins àmbits temàtics són més 
recurrents en les respostes, en el terreny personal i en l’àmbit 
relatiu a la societat catalana, pel conjunt de joves i per perfils. 
En segon terme es presenta la valoració de les respostes dels 
joves en funció del seu optimisme-pessimisme-neutralitat, 
també pel conjunt de joves i per perfils. 

3.1. Àmbits temàtics destacats pels joves 

En aquesta primera anàlisi no tenim en compte si els joves han 
mencionat una temàtica en positiu o en negatiu, sinó quins 
temes han estat més recurrents, és a dir, quins els preocupen 
o centren el seu interès de cara al futur. 

Pel que fa al futur personal, els àmbits temàtics identificats, i 
considerats després en l’anàlisi de la informació, han estat els 
següents: Feina, Família, Habitatge, Salut, Estabilitat 
econòmica, Realització personal, Implicació social, Lloc en la 
societat, Marc social. (Per una definició de cada un d’aquests 
àmbits temàtics, vegeu l’apartat 2.5.1. Àmbits temàtics 
destacats pels joves). 

En segon lloc, pel que fa al futur de la societat catalana, els 
àmbits temàtics identificats han estat: Política, Economia, 
Relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, Estatus Catalunya, 
Convivència i diversitat, Temes socials, Llengua i cultura 
catalana, Medi ambient, Societat sense canvis, Altres, 
Indiferència. (Per una definició de cada un d’aquests àmbits 
temàtics, vegeu l’apartat 2.5.1. Àmbits temàtics destacats pels 
joves). 

Cal tenir en compte que els valors absoluts dels gràfics 
corresponen al nombre de respostes que els joves han donat i 
que l’equip investigador ha identificat i agrupat a posteriori 
sota una etiqueta determinada, corresponent a un àmbit 
temàtic en concret. En alguns casos, quan s’ha considerat 
adient, les respostes s’han classificat en més d’un apartat.  

3.1.1.Futur personal 

La primera informació que s’analitza té a veure amb els temes 
que sorgeixen més sovint en les respostes que donen els joves 
a les preguntes Com t’agradaria que fos la teva vida al 2026? i 
Com creus que serà la teva vida al 2026? 

Com es pot veure en el Gràfic 1, que presenta dades del 
conjunt de joves que han participat en l’estudi, el tema més 
mencionat ha estat el de Realització personal, especialment en 
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el bloc de ‘futur desitjat’, amb 110 respostes que hi fan 
referència, mentre que en l’apartat de ‘futur considerat 
probable’, el nombre de respostes és de 78.  

En aquest àmbit temàtic s’inclouen respostes del tipus 
M’agradaria... Ser feliç; Tenir salut per veure els canvis i 
l’evolució que hi haurà; Veure’m amb una família i en una 
situació gratificant tant a nivell personal com laboral, que em 
permeti en tot moment viure en llibertat i gaudir de la vida, de 
la gent; o Tener un trabajo que no me alienase, que 
mantuviese mi cerebro y mi alma despiertos. Un altre exemple 
seria Haver viatjat força i haver viscut llargues temporades a 
diferents països, o estar vivint en un d’aquests trobant la 
felicitat no assolida en la meva pròpia terra.  

També són representatives respostes com Crec que... 
Aconseguiré una certa estabilitat a la vida, tant professional 
com personalment; Seré un treballador a una multinacional, 
amb un càrrec intermedi, amb un bon sou degut als meus 
estudis, casat, amb família, i m’adaptaré a la situació; Seré un 
trabajador con el futuro puesto en seguir trabajando, con la 
única esperanza de trabajar mañana y que no me falte; o La 
meva vida no serà ni la meitat de bona de com m’agradaria. 

De les respostes agrupades sota l’etiqueta Realització personal 
s’han extret les paraules clau més citades, que són: feliç (de 
lluny, la paraula més citada d’aquest bloc), lluitar (bastant més 
citada que les següents), lliure, escollir i adaptar-se.  
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Gràfic 1: Nombre de respostes que donen els joves a les preguntes Com creus que serà i       
Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per àmbits temàtics identificats 
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La temàtica que es cita en segon lloc segons la freqüència és la 
Feina, bastant allunyada en xifres de la primera (50 respostes 
a Crec que... i 48 a M’agradaria que...).  

Sota aquest bloc s’han agrupat respostes com M’agradaria... 
Ser realizadora de algún programa de TV o Radio; Tenir una 
feina relacionada amb el món administratiu i de les finances; o 
Ser empresari. 

També hi trobem frases com Crec que... Seré un hombre con 
mi trabajo y ganando dinero para poder vivir a gusto; 
Profesionalmente seré una persona consciente del cargo ‘ético’ 
que supone mi trabajo; o Seré educadora o profesora de 
primaria. 

Les paraules clau més citades són: Feina i Treball (molt més 
citades que les següents), professional, ‘currante’, valoració, 
assalariada i cultura. 

En tercer lloc quant a freqüència, i de manera bastant 
equiparada al tema Feina, es cita el bloc Família, amb 47 i 31 
cites respectivament.  

Algunes de les frases que s’han classificat sota aquesta 
etiqueta són M’agradaria... Formar una familia y poder aportar 
mi experiencia a mis hijos y también aprender de ellos; Tenir 



 

19 

una família; Formar una família i ser feliç; Tenir una família 
sense haver de pensar en el demà; o Ser una mare sense patir 
pel futur dels meus fills. 

En aquest bloc també trobem frases del tipus Crec que... Seré 
un hombre con una casa grande con mi mujer y con cinco 
niños; Tendré pocos hijos para poder llegar a fin de mes, 
suponiendo que pueda conseguir pareja estable; Seré madre y 
parte de un grupo de ‘familia’, pero en sentido amplio, no 
estrictamente biológico; o Seré un funcionari més, que tindrà 
com a principal objectiu crear una família i que aquesta visqui 
bé. 

Les paraules més mencionades d’aquest tema són: família i 
pare/mare (amb molt avantatge respecte a les altres 
paraules), parella i casat/da. 

Els segueixen les temàtiques Estabilitat econòmica i Implicació 
social. Dins del bloc Estabilitat econòmica trobem frases com 
M’agradaria... Tenir un sou digne; Estar bé econòmicament o 
No haver de treballar tant. 

O respostes del tipus Crec que... Estaré pagando una hipoteca 
y me costará llegar a fin de mes; Seré un hipotecado que 
comparte piso para poder pagar la hipoteca; Seré una persona 
con problemas para encontrar un buen trabajo para vivir; Seré 
un trabajador con un sueldo bueno para vivir; o Seré una dona 
amb inseguretat laboral, sense vivenda pròpia i patint cada 
mes pels diners. 

Les paraules clau més citades són: econòmic/a, sou, equilibri, 
diners i ric/a. 

Pel que fa al tema d’Implicació social, algunes de les frases 
més representatives són M’agradaria... Actuar en el meu 
ambient social i lluitar pel que vull; Que el meu vot o idees 
tinguessin més importància en la pràctica; Ser una persona 
que actúe siempre contra las injusticias o al menos no cometer 
ninguna; Estar més preocupada per la societat que m’envolta i 
no tant per la meva estabilitat. 

I Crec que... Seré de sang calenta, creient que sempre queden 
coses per millorar; Seré una ciudadana responsable, activa y 
luchadora por un mundo mejor; o Seré més conformista que 
ara, ja que m’hauré acostumat a funcionar així. 

Les principals paraules clau d’aquest bloc són: lluitar i canviar.  

Cal mencionar també el pes de l’apartat Lloc en la societat, 
sobretot en l’apartat de ‘futur considerat probable’, on 
l’expressió ‘un més’ es recull 6 vegades, i que inclou frases 
com Crec que... Seré un més; Seré un trabajador más, una 
pieza más del sistema; Seré uno más entre los millones de 
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habitantes de mi país; Possiblement seré un més a l’estament 
social; o Seré una marioneta en un sistema injust.  

Així, com es pot observar en el Gràfic 1, els temes citats de 
manera més recurrent són, en aquest ordre: Realització 
personal, Feina, Família, Estabilitat econòmica, Implicació 
social i, com a ‘futur considerat probable’ té una posició 
destacada també Lloc en la societat.  

Sembla doncs que en el terreny personal la dimensió privada 
de les persones és prioritària, tenint en compte que la vocació 
professional, quan n’hi ha, es formula des d’una òptica de 
Realització personal. En altres ocasions es destaca com a font 
d’ingressos per ‘viure’. La qüestió de l’Estabilitat econòmica 
aniria en aquest sentit també, seria la base sobre la qual 
construir-se la vida desitjada. 

La família és, en gran part dels casos, un element omnipresent. 
Quan es parla de família es concep, majoritàriament, la família 
nuclear (en contraposició a la família extensa, que inclouria 
avis, oncles, cosins,...), i en la seva forma tradicional: parella i 
fills.  

És de destacar que la temàtica que fa referència a la Implicació 
social passi per davant dels temes d’Habitatge i Salut. Cal dir 
que en moltes ocasions la qüestió de l’habitatge s’ha mencionat 
com a part d’un ‘paquet’ de requisits o d’una ‘fórmula’ que 
portaria a la Realització personal.  

Cal recordar que aquests joves que han deixat la Realització 
personal en primer lloc amb les seves respostes formen part 
d’una generació que ha nascut en ple Estat del benestar. No és 
estrany doncs que la paraula més citada del primer bloc sigui 
‘feliç’, que es planteja com a fita última. És important però 
mencionar també que la segona paraula més citada d’aquest 
apartat sigui ‘lluitar’, com a mostra de que són conscients que 
aquesta felicitat no és gratuïta, sinó que en part s’ha de 
guanyar. 

Destaca també la similitud en els valors entre el ‘futur 
considerat probable’ i el ‘futur desitjat’, amb una diferència 
mínima en gairebé tots els àmbits temàtics. En canvi, els 
àmbits en els que aquesta diferència és més destacable són els 
de Família i Realització personal. En el bloc Família, les 
respostes en relació al ‘futur considerat probable’ superen de 
manera important les respostes en relació al ‘futur desitjat’. És 
com si pesés, més que en altres temes, una rutina i convenció 
social, més que un desig. 

En la temàtica Realització personal es dóna el cas a la inversa: 
són més alts els valors de ‘futur desitjat’ que els de ‘futur  
considerat probable’: hi ha joves que, aspirant a una 
Realització personal, preveuen que no podran assolir-la. 
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Diferències per franges d’edat  

Observant els valors per franges d’edat, els tres grups (15-18 
anys: Gràfic 1.1; 19-24 anys: Gràfic 1.2 i 25-29 anys: Gràfic 
1.3) presenten alguna coincidència en la distribució de les 
respostes per temes. Així, en tots tres grups destaquen per 
freqüència les respostes relacionades amb la Realització 
personal.             

Gràfic 1.1: Nombre de respostes que donen els joves de 15 a 18 anys a les preguntes 
Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per àmbits temàtics 
identificats. 
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El segon i el tercer llocs segueixen sent per als blocs Feina i 
Família per als joves de 15 a 18 anys i per als de 19 a 24 anys. 
En canvi, per als més grans, passa a ser més important 
l’Estabilitat econòmica, seguida de la Família i la Feina. 
L’Estabilitat econòmica pren doncs més importància a mesura 
que augmenta l’edat, el que sembla lògic si tenim en compte 
que la proporció de joves que s’emancipen de la família entre 
els 25 i els 29 anys és molt més alt (un 44,2%) que el 14,3% 
dels joves que ho fan entre els 20 i els 24 anys, segons dades 
de l’any 2001 (Observatori Català de la Joventut, 2006). 
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Gràfic 1.2: Nombre de respostes que donen els joves de 19 a 24 anys a les preguntes 
Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per àmbits temàtics 
identificats. 
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D’altra banda, és de destacar que entre els joves de 19 a 24 
anys les xifres referents a la Implicació social s’acosten molt 
als valors del bloc Família, superant molt lleugerament el bloc 
d’Estabilitat econòmica. En canvi, per als joves de 15 a 18 anys 
la temàtica d’Implicació social és pràcticament inexistent. Entre 
els joves de 25 a 29 anys torna a ser més minoritari el bloc de 
respostes relacionades amb la Implicació social. 
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Gràfic 1.3:  Nombre de respostes que donen els joves de 25 a 29 anys a les preguntes 
Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per àmbits temàtics 
identificats. 
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Aquest grau més elevat d’interès o de preocupació per la 
Implicació social en el grup de 19 a 24 anys podria respondre 
al fet que aquesta és la franja d’edat que correspon a l’entrada 
a la universitat i/o al món laboral i, per tant, és el moment en 
què els joves prenen més consciència de la realitat del seu 
entorn. A més, és en aquest moment que comencen a formar 
part del món adult i, per tant, poden contribuir a les decisions 
comunitàries a través del seu vot. S’entén doncs que comencen 
a estar més sensibilitzats per les qüestions de caràcter 
comunitari. En canvi, entre els joves de 25 a 29 anys la 
Implicació social queda difuminada per la preocupació per 
l’Estabilitat econòmica, ja que els joves estan treballant 
majoritàriament i, com hem vist, encarant l’emancipació 
familiar. 

Diferències per nivell formatiu 

Les distribucions que presenten el grup de joves amb itinerari 
professional i el de joves amb itinerari d’estudis superiors 
segueixen a grans trets la distribució general. Els àmbits 
temàtics més destacats són els mateixos que entre el conjunt 
de joves. 
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Gràfic 1.4: Nombre de respostes que donen els joves amb itinerari professional a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per 
àmbits temàtics identificats. 
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De totes maneres, els joves amb itinerari d’estudis superiors 
presenten respostes més repartides entre els principals àmbits 
temàtics –Realització personal, Feina, Estabilitat econòmica i 
Família; amb preponderància del primer tema i molta igualtat 
entre els altres tres–, mentre que els joves amb itinerari 
professional prioritzen amb més mesura la Realització personal. 
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Gràfic 1.5:  Nombre de respostes que donen els joves amb itinerari d’estudis superiors a 
les preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per 
àmbits temàtics identificats. 
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És de destacar que entre els joves amb itinerari professional es 
dóna un pes molt més notable a la qüestió de la Implicació 
social que entre els joves amb itinerari d’estudis superiors. De 
totes maneres, la gran diferència es troba entre l’expressió del 
‘futur desitjat’ per part dels dos grups: mentre que el nombre 
de respostes relatives al ‘futur considerat probable’ és similar 
en els dos grups, el nombre de respostes que fan referència al 
‘futur desitjat’ en el cas dels joves amb itinerari professional és 
molt superior al dels joves amb itinerari d’estudis superiors.  

Diferències per territori de residència 

Els temes més destacats pel conjunt de joves es mantenen en 
els tres grups territorials, tot i que amb algunes diferències en 
les proporcions. Així, els joves de Barcelona i Olot semblen 
donar un pes relativament més important a la Realització 
personal que els joves de Vilanova i la Geltrú. 
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Gràfic 1.6: Nombre de respostes que donen els joves de Barcelona a les preguntes Com 
creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per àmbits temàtics 
identificats. 
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D’altra banda, els joves de Vilanova i la Geltrú i Olot semblen 
tenir més equilibri en els temes citats entre el que els 
agradaria que succeís i el que creuen que passarà, mentre que 
els de Barcelona esmenten amb més mesura temàtiques 
diferents en el ‘futur desitjat’ i en el ‘futur considerat probable’. 
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Gràfic 1.7: Nombre de respostes que donen els joves de Vilanova i la Geltrú a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per 
àmbits temàtics identificats. 
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Cal destacar que els joves de Barcelona sobretot, però també 
els d’Olot, expressen més sovint respostes del bloc Lloc en la 
societat que els de Vilanova i la Geltrú.  
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Gràfic 1.8: Nombre de respostes que donen els joves d'Olot a les preguntes Com creus 
que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per àmbits temàtics identificats. 
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Grups específics 

Tot i que els següents tres grups analitzats presenten pocs 
efectius, es perceben particularitats destacables en les seves 
distribucions. 

Joves de partits polítics 

Entre els joves que militen en partits polítics no destaca 
particularment el nombre de respostes relatives a la Realització 
personal, contràriament a la distribució general. En canvi, sí 
que són relativament més alts els valors relatius a la Implicació 
social i a Lloc en la societat. 
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Gràfic 1.9: Nombre de respostes que donen els joves que militen en partits polítics a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per 
àmbits temàtics identificats. 
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Aquests resultats tenen relació segurament amb la seva 
participació política i, per tant, la seva implicació en el 
desenvolupament de l’esfera pública.  

Joves de moviments socials 

Els joves implicats en moviments socials sí que donen 
proporcionalment un nombre alt de respostes relacionades amb 
la temàtica de Realització personal, sobretot en el que fa 
referència al que els agradaria que succeís en el seu futur.  
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Gràfic 1.10: Nombre de respostes que donen els joves implicats en moviments socials a 
les preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per 
àmbits temàtics identificats. 
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En segon lloc queda la temàtica Feina. D’altra banda, la qüestió 
de la Implicació social passa per davant de les temàtiques 
Família i Estabilitat econòmica.  

Joves de famílies immigrades 

Els joves de famílies immigrades prioritzen la temàtica Feina 
per sobre de la resta, tant en el ‘futur considerat probable’ com 
en el ‘desitjat’. El tema de la Família apareix en segon terme, 
principalment en referència al que creuen que succeirà. Això 
està relacionat molt probablement amb l’existència d’un 
projecte migratori familiar i/o personal, que sol implicar un 
projecte laboral i familiar clarament definit en la societat de 
destí.  

D’altra banda, la qüestió de la Realització personal apareix amb 
un nombre relativament important de respostes, bàsicament 
en referència al ‘futur desitjat’. 
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Gràfic 1.11: Nombre de respostes que donen els joves de famílies immigrades a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la teva vida al 2026?, per 
àmbits temàtics identificats. 
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3.1.2.Futur de la societat catalana  

En aquest punt s’analitzen les respostes dels joves a les 
preguntes Com t’agradaria que fos la societat catalana al 
2026? i Com creus que serà la societat catalana al 2026? 

El Gràfic 2 mostra l’agrupació per àmbits temàtics dels temes 
que han sorgit en les respostes del conjunt de joves que han 
participat a l’estudi. La Relació entre Catalunya i l’Estat 
espanyol és el tema més recurrent –present en 55 respostes de 
‘futur considerat probable’ i en 64 respostes de ‘futur desitjat’. 
De totes maneres, no destaca sobre els altres amb tanta 
rotunditat com sobresurt el tema de Realització personal en 
l’àmbit personal. És a dir, les respostes a les preguntes sobre 
el futur de la societat catalana estan menys polaritzades i els 
principals àmbits temàtics queden més equilibrats entre ells en 
nombre de respostes.  

En referència al tema Relació entre Catalunya i Estat espanyol 
es donen respostes tan oposades com M’agradaria... Que fuera 
una unidad indistinguible de España y del mundo en general; 
Una Cataluña libre, pluricultural, siendo parte de España, 
donde no falte el trabajo ni para mí ni para los míos; Que se 
integrase más con el resto de España; o Si no tenemos 
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independencia, que la gente nos trate como al resto del país, 
tanto económicamente como en la sociedad; Que assolíssim la 
independència, sobretot cultural, ideològica i, juntament amb 
l’idioma, que se’ns reconegués arreu del món com una nació 
real a part; L’autodeterminació; Que [la societat catalana] 
pugui decidir si vol la independència; Una nació més 
autogovernable, per vetllar millor pels seus interessos; Que no 
hagués de pagar tants impostos i que aquests fossin destinats 
a Catalunya; Tenir menys problemes per ser catalana. 

En relació al ‘futur considerat probable’, algunes respostes 
representatives són Crec que... Seremos marginados de la 
sociedad española; Romandrà l’etern problema català a 
Catalunya i a Espanya; La cultura catalana continuarà amb la 
seva lluita respecte a la resta del país; o Ens haurem fet més 
forts culturalment, però econòmicament dependrem d’Espanya 
encara.   

Les paraules clau més mencionades en les respostes 
classificades en el bloc Relació entre Catalunya i Estat espanyol 
són independència, Catalunya, Espanya, nacionalisme, país i, a 
més distància, lliure. 

Gràfic 2: Nombre de respostes que donen els joves a les preguntes Com creus que serà i 
Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, per àmbits temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
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El segon àmbit temàtic més citat és Convivència i diversitat, 
mencionat en 42 respostes de ‘futur considerat probable’ i 62 
de ‘futur desitjat’, i amb respostes com M’agradaria... Que 
todas las maneras de pensar fueran respetadas; Que la cultura 
catalana tingués en compte la decisió de totes les minories; 
Que [la societat catalana] fos més plural, més tolerant i més 
lliure de prejudicis; Que hi hagués consciència de món, no 
d’individu; Que les persones sapiguem escoltar-nos; Que fos 
més oberta amb la gent de fora. No estem sols i cal fomentar 
la cooperació.  

En l’apartat de ‘futur considerat probable’, algunes de les 
frases són Crec que... La sociedad no se sostendrá y ocurrirán 
cambios drásticos; Al 2026 no ho sé, però crec que la nostra 
generació veurem un gran conflicte a escala mundial (guerra, 
gana...no ho sé!); Se matarán unos a otros y nadie tendrá 
respeto por nada; Creo que será más cerrada, represiva, 
desconfiada... No lo digo por la sociedad catalana en particular, 
creo que es la tónica que seguirán las sociedades europeas en 
general; Pot ser que visqui una altra guerra civil o espanyola 
per la immigració, etc; Hi haurà pocs catalans i molts 
immigrants i tindrem problemes; Los niños, al haber crecido 
con inmigración, no discriminarán tanto a los inmigrantes, 
serán parte de su realidad. 

Les paraules clau més citades d’aquest bloc són cultura i 
immigrants i, en menys mesura, respecte, tolerància i 
solidaritat. De manera més minoritària, s’han mencionat també 
les paraules ciutadans, oportunitats, multicultural, conflicte, 
comprensió i comunicació. 

El tercer tema més mencionat, molt a prop numèricament del 
segon, és el que s’ha etiquetat com a Temes socials, amb 41 
respostes en ‘futur considerat probable’ i 58 en ‘futur desitjat’. 
S’hi troben frases com M’agradaria... Que no hi hagués 
diferències socials, ni de drets ni de riquesa; Que la sociedad 
catalana aumentara su calidad de vida; Que el respecte cap a 
la persona i les seves necessitats bàsiques anés per davant de 
tot; Més varietat de pensament, eradicació de la pobresa i de la 
desestructuració de les famílies; Que [la societat catalana] es 
solidaritzés més per interessos socials i s’impliqués més; 
Tuviera igualdad de condiciones para todo el mundo; Que 
escucharan más las necesidades del pueblo. Por ejemplo, si la 
vivienda es cara para todos, solucionar el problema, etc; Que 
el teixit social fos tant fort que els ciutadans poguessin ser 
partíceps de la presa de decisions. 

També s’han recollit respostes del tipus Crec que... Tindrem un 
món més capitalista i injust del que estem patint; Tothom 
podrà votar i decidir el que vulgui; Estarem en el procés de que 
s’acabin les classes socials. 
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Les principals paraules clau associades a aquesta temàtica són 
social, amb menys mesura drets i, de manera més minoritària, 
injustícia, necessitats i benestar.  

Les temàtiques que segueixen són Política i Economia. En la 
temàtica de política s’hi troben respostes com M’agradaria... 
Que hi hagués un partit polític amb el que em sentís 
representada; Que se “mojaran” de verdad los políticos sobre 
los problemas (viviendas, sueldos, sanidad -falta de personal-); 
Que els polítics i el poble treballessin veritablement junts per 
arribar a algun lloc; Una societat preocupada pel seu futur i no 
per les diferenciacions entre partits polítics; Que no hi hagués 
tants enfrontaments sense resultat; Que [a la sociedad 
catalana] se le escuchara más y no fuera tan perjudicada por la 
información de los medios de comunicación. 

I Crec que... El poble no se sentirà entès pels seus polítics; No 
ho veig gaire positiu a nivell polític, sí a nivell de poble. Crec 
que la gent que viu a Catalunya i que es sent catalana faran 
millor paper que els polítics. 

Les paraules clau més mencionades en relació a la Política són, 
de manera molt destacada, política i, a molta distància, 
socialisme, canvi, govern, esquerres i corrupta.  

En relació a la temàtica d’Economia, algunes de les respostes 
són M’agradaria... Que [la societat catalana] fos capdavantera 
en creixement econòmic i benestar social; Más estabilidad 
económica; Que tingués més llibertat econòmica; Que fos una 
societat rica; Que el món sigui una distribució equitativa 
d’energia, poder econòmic i polític; Encara més poderosa 
econòmicament; Que no fos tant complicada la vida des del 
punt de vista econòmic. 

I Crec que... [La societat catalana] estarà econòmicament 
lligada, ens mouran els interessos econòmics; Hi haurà una 
lluita pel poder del petroli entre nacions, com ara comença; 
Serà difícil poder arribar a finals de mes una vegada pagada la 
hipoteca, l’escola dels fills, etc.  

Les paraules clau més citades de la temàtica Economia són 
economia, en menys mesura riquesa, i a més distància, sous i 
impostos. 

Així doncs, els àmbits temàtics més destacats en ralació al 
futur de la societat catalana són, en aquest ordre, Relació entre 
Catalunya i l’Estat espanyol, Convivència i diversitat, Temes 
socials, Política i Economia. 

Les Relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol han estat 
efectivament presents en tots els grups. És un tema recurrent 
en la nostra societat i està en el dia a dia de la política 
catalana, i fins i tot de l’estatal. Cal dir però que aquí 
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segurament s’ha vist reforçat pel moment polític que es vivia 
durant el treball de camp, marcat per la discussió del text de 
l’Estatut i la seva negociació (també es parla de ‘retallada’) 
amb el govern estatal, i per la descomposició del govern català. 

Tenint en compte que l’àmbit temàtic Estatus Catalunya fa 
referència a la posició de Catalunya respecte a la resta del 
món, bàsicament en termes de reconeixement i d’exemple a 
seguir, és de destacar la preocupació i/o interès per la 
dimensió externa i relacional de Catalunya, que queda 
reflectida en aquests dos àmbits temàtics (Relació entre 
Catalunya i Estat espanyol; i Estatus Catalunya). D’altra banda, 
veient les diferències numèriques entre tots dos blocs és 
notable que aquesta dimensió es percebi tan ‘monopolitzada’ 
per les relacions amb l’Estat espanyol. 

Els temes que desperten més interès o preocupació després 
d’aquest són de caire més social i tenen més a veure amb el 
dia a dia de les persones. El de Convivència i diversitat té 
molta relació amb la immigració, que també és una qüestió 
molt debatuda en el dia a dia polític i social i sobre la que es 
discuteixen diferents posicionaments i formes d’abordar-la. Per 
altra banda, els Temes socials en algun sentit poden arribar a 
afectar directament als joves, ni que sigui en termes de 
cohesió social del seu entorn quotidià. 

Darrera d’aquests, però a poca distància, apareixen temes tan 
tradicionalment àrids com la Política i l’Economia, però que els 
joves perceben que afecten directament a la societat catalana. 

També és notable el nombre respostes de persones que creuen 
que a la societat catalana no hi haurà canvis entre el 2006 i el 
2026. S’interpreta que aquestes respostes fan referència a les 
tendències de la societat, més que a qüestions concretes. 

D’altra banda, hi ha un nombre residual de respostes 
classificades com d’Indiferència, i que expressen una 
indiferència absoluta cap al futur de la societat catalana: 
Realmente me daría igual. És rellevant que aquesta forma de 
resposta aparegui en l’àmbit comunitari (tot i que de manera 
molt minoritària) i no en el personal. Aquesta constatació 
encaixa amb la sensació que tenen alguns joves de que la 
política no té cap tipus d’incidència en les seves vides, és a dir, 
com si el terreny personal dels joves i l’àmbit públic no 
confluïssin mai. 

Diferències per franges d’edat 

En les tres franges d’edat analitzades es donen diferències en 
la distribució dels principals temes. Mentre que entre els joves 
menors de 25 anys el tema que s’ha mencionat més és la 
Relació entre Catalunya i l’Estat espanyol, a partir d’aquella 
edat és el tema de Convivència i diversitat el que concentra 
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més respostes dels joves. La Relació entre Catalunya i l’Estat 
espanyol i els Temes socials passen a ocupar el segon i el 
tercer llocs respectivament en aquesta franja d’edat. 

Gràfic 2.1: Nombre de respostes que donen els joves de 15 a 18 anys a les preguntes 
Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, per àmbits 
temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 

Entre els joves de 19 a 24 anys els tres temes més mencionats 
són els mateixos que els citats pels joves de 25 a 29 anys, tot i 
que en un altre ordre.  
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Gràfic 2.2: Nombre de respostes que donen els joves de 19 a 24 anys a les preguntes 
Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, per àmbits 
temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 

En canvi, entre els joves de 15 a 18 anys el segon tema més 
mencionat és, sorprenentment, el de Política. Potser això té 
relació amb el fet que just abans d’aquesta dinàmica s’havia 
dut a terme el grup de discussió sobre política. Els joves de 
menys edat, que són els que tenen menys hàbit de discutir 
sobre política, haurien estat especialment sensibilitzats per 
l’experiència del grup de discussió, fet que s’hauria reflectit en 
la dinàmica sobre el Futur. 
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Gràfic 2.3: Nombre de respostes que donen els joves de 25 a 29 anys a les preguntes 
Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, per àmbits 
temàtics identificats.  
 

0

5

0

2

3

17

25

4

17

3

10

2

2

8

1

1

18

2

17

9

7

14

Indiferència*

Altres 

 Societat sense canvis

Medi ambient

Llengua i cultura catalana

Temes socials

Convivència i diversitat 

Estatus Catalunya

Rel. Cat. i Est. espanyol

Economia

Política

Com creus que
serà…

Com t'agradaria
que fos…

 
* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 

Cal destacar que els joves de 15 a 18 anys creuen amb més 
mesura que la resta dels joves que la societat catalana no 
patirà canvis entre l’actualitat i l’any 2026. Aquesta diferència 
pot tenir a veure amb el desconeixement de la política que 
tenen els joves, especialment els de menys edat, i amb el fet 
que amb l’edat les persones perceben progressivament que el 
temps passa més de pressa i que passen més coses. Els joves 
de menys edat tindrien doncs menys expectatives de canvi que 
la resta.  

Diferències per itinerari formatiu 

Una de les principals diferències entre les respostes que donen 
els joves amb itinerari professional i els joves amb itinerari 
d’estudis superiors és que els primers destaquen amb més 
mesura el tema de l’Estatus de Catalunya que els segons, i 
que, en canvi, els joves amb itinerari d’estudis superiors donen 
més respostes relacionades amb els Temes socials. 
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Gràfic 2.4: Nombre de respostes que donen els joves amb itinerari professional a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, 
per àmbits temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 

D’altra banda, sembla que als joves orientats als estudis 
superiors els costa menys llançar suposicions en relació al futur 
polític de la societat catalana. Potser alguns d’ells per la seva 
formació tenen més coneixements polítics i els és més fàcil 
expressar creences en aquest sentit. 
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Gràfic 2.5: Nombre de respostes que donen els joves amb itinerari d’estudis superiors a 
les preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 
2026?, per àmbits temàtics identificats. 
 

0

5

0

2

2

26

20

3

20

6

6

1

3

9

1

1

16

3

20

8

9

16

Indiferència*

Altres 

 Societat sense canvis

Medi ambient

Llengua i cultura catalana

Temes socials

Convivència i diversitat 

Estatus Catalunya

Rel. Cat. i Est. espanyol

Economia

Política

Com creus que
serà…

Com t'agradaria
que fos…

 
* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 

Diferències per territori de residència 

En relació als diferents territoris de residència dels joves 
participants a l’estudi, entre els joves de Barcelona i Vilanova i 
la Geltrú els temes més destacats són la Relació entre 
Catalunya i l’Estat espanyol i Convivència i diversitat, mentre 
que els joves d’Olot han donat més respostes de Temes socials 
i Convivència i diversitat, en aquest ordre. 
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Gràfic 2.6: Nombre de respostes que donen els joves de Barcelona a les preguntes Com 
creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, per àmbits 
temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 

Una altra diferència remarcable és que els joves d’Olot 
presenten respostes més repartides entre els diferents àmbits 
temàtics. En aquest sentit, són els que donen proporcionalment 
menys respostes sobre Convivència i diversitat. 
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Gràfic 2.7: Nombre de respostes que donen els joves de Vilanova i la Geltrú a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, 
per àmbits temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 
 

D’altra banda, els joves de Barcelona donen més respostes de 
l’àmbit temàtic Política que els dels altres territoris, mentre que 
els de Vilanova i la Geltrú donen menys pes als temes de 
Política i Economia que els altres dos grups.  
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Gràfic 2.8: Nombre de respostes que donen els joves d'Olot a les preguntes Com creus 
que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, per àmbits temàtics 
identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 

 

Grups específics 

És de destacar que només una resposta obtinguda en els grups 
específics fa referència a una societat catalana del 2026 sense 
canvis respecte al present, sobre 24 respostes obtingudes del 
conjunt de joves. 

Mentre que les respostes dels joves afiliats a partits polítics es 
reparteixen en diversos àmbits temàtics, les contestes dels 
joves de moviments socials i les dels joves de famílies 
immigrades es concentren en cinc temes, quatre d’ells 
coincidents: Política, Convivència i diversitat, Temes socials i 
Relació entre Catalunya i l’Estat espanyol. 

Joves de partits polítics 

Les respostes dels joves de partits polítics són lleugerament 
més nombroses en els temes de Política, Convivència i 
diversitat i Relació entre Catalunya i l’Estat espanyol que en la 
resta d’àmbits temàtics.  
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De totes maneres, el nombre total de respostes és tan baix, 
que es fa molt difícil extreure’n conclusions.  

Gràfic 2.9: Nombre de respostes que donen els joves que militen en partits polítics a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, 
per àmbits temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 
 

Joves de moviments socials 

Els joves implicats en moviments socials donen sobretot 
respostes de temàtica Política en primer lloc, seguides de 
Temes socials, Convivència i diversitat, Relació entre Catalunya 
i l’Estat espanyol i, finalment, Economia.  

Aquesta distribució no es correspon amb la del conjunt de 
joves, però sembla coherent amb el perfil d’aquests joves, 
políticament participatius i reivindicatius i preocupats per 
temàtiques de caire social.  
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Gràfic 2.10: Nombre de respostes que donen els joves implicats en moviments socials a 
les preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 
2026?, per àmbits temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 
 
 

Joves de famílies immigrades 

Els joves de famílies immigrades a través de les seves 
respostes destaquen en primer lloc la temàtica de Convivència i 
diversitat, fet que sembla molt lògic tenint en compte que els 
afecta directament en la seva quotidianitat i té conseqüències 
molt directes en el seu futur. 

En segon lloc i només de manera lleugerament inferior al 
primer tema, donen respostes de Temes socials. Els altres tres 
àmbits temàtics mencionats són Relació entre Catalunya i 
l’Estat espanyol, Estatus de Catalunya i Política. 

És remarcable que cinc respostes d’aquests joves facin 
referència a l’Estatus de Catalunya que, sumades a les vuit 
referents a la Relació entre Catalunya i l’Estat espanyol, 
mostren que tenen coneixements d’una part de la realitat 
política i social del nostre país.  
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Gràfic 2.11: Nombre de respostes que donen els joves de famílies immigrades a les 
preguntes Com creus que serà i Com t'agradaria que fos la societat catalana del 2026?, 
per àmbits temàtics identificats. 
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* Aquesta categoria no fa referència a una temàtica concreta, com en els altres casos, sinó a 
l’actitud que mostren alguns joves envers el futur de la societat catalana. 

 

3.2. Valoració de les expectatives dels joves 

Partint de la premissa que tota formulació que comença per 
M’agradaria que... és positiva des del punt de vista de la 
persona que l’expressa, ja que correspon a l’expressió d’un 
desig, hem procedit a valorar si les formulacions del ‘futur 
considerat probable’ (l’expressat per Crec que...) s’acosten en 
grau de positivitat a les formulacions del ‘futur desitjat’. És a 
dir, si les formulacions del ‘futur considerat probable’ són 
optimistes, pessimistes o neutres. 

3.2.1.Futur personal 

Partint del conjunt de joves que han participat a l’estudi i 
valorant les seves respostes a la pregunta Com creus que serà 
la teva vida al 2026? es pot observar que els joves es mostren 
optimistes en un 68% de les seves respostes. En canvi, són 
pessimistes en un 16% de les respostes. D’altra banda, un 
16% de les respostes són neutres, ni optimistes ni pessimistes. 
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Gràfic 3:  Valoració de les expectatives que tenen els joves respecte a la seva vida al 
2026. 
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Diferències per franges d’edat 

Observant les diferències per grups d’edat (15-18 anys; 19-24 
anys i 25-29 anys), els més joves són més optimistes que la 
mitjana i que les altres dues franges d’edat, amb un 77% de 
respostes optimistes.  

D’altra banda, també expressen una proporció més baixa de 
respostes pessimistes (6%) que la mitjana i que els joves que 
sobrepassen els 18 anys. 

Les respostes amb valoració neutra (17%) apareixen en aquest 
grup en proporció similar al conjunt de joves. 

Gràfic 3.1: Valoració de les expectatives que tenen els joves de 15 a 18 anys respecte a 
la seva vida al 2026. 
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En canvi, el grup de 19 a 24 anys presenta una proporció de 
respostes optimistes (69%) en proporció similar a la mitjana, i 
un percentatge de respostes pessimistes (13%) lleugerament 
inferior al del conjunt de joves. El valor de les respostes 
neutres (18%) és lleugerament superior al del conjunt de 
joves. 

Gràfic 3.2: Valoració de les expectatives que tenen els joves de 19 a 24 anys respecte a 
la seva vida al 2026. 
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Finalment, els joves que tenen entre 25 i 29 anys expressen un 
percentatge de respostes optimistes (69%) significativament 
més baix que la mitjana i que els altres dos grups d’edat. El 
valor corresponent a les respostes negatives és, en canvi, 
substancialment superior, amb un 25%. El percentatge de 
respostes neutres, un 23%, també és superior a la mitjana i als 
altres grups d’edat. 

Gràfic 3.3:  Valoració de les expectatives que tenen els joves de 25 a 29 anys respecte a 
la seva vida al 2026. 
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Sembla doncs que, a mesura que augmenta l’edat, disminueix 
l’optimisme respecte a les expectatives sobre la pròpia vida. 
Així, mentre més de tres quartes parts de les respostes dels 
joves de 15 a 18 anys són optimistes, poc més de la meitat de 
les frases formulades pels joves de 25 a 29 anys ho són. 

De manera paral·lela, s’incrementa el grau de pessimisme. 
Mentre només un 6% de les respostes dels més joves són 
pessimistes, entre els joves de més edat es valoren així una 
quarta part de les respostes.  

La proporció de respostes neutres també augmenta amb l’edat. 

Aquesta constatació enllaça amb la percepció que tenen els 
joves de que amb l’edat augmenta el grau de realisme de les 
persones, tal i com queda reflectit en l’informe de política. Els 
joves interpreten que les persones, a mida que es fan grans, es 
van trobant amb limitacions per aconseguir allò que volen, ja 
que no tot depèn d’ells, sinó que hi ha també factors externs 
implicats. Així, sembla que els joves de més edat prenen més 
consciència d’aquestes limitacions.  

Diferències per itinerari formatiu 

Les respostes optimistes dels joves amb itinerari professional a 
la pregunta Com creus que serà la teva vida al 2026? són un 
59%, mentre que entre els joves que han seguit un itinerari 
d’estudis superiors el percentatge de respostes optimistes és 
d’un 77%.  

Gràfic 3.4: Valoració de les expectatives que tenen els joves amb itinerari professional 
respecte a la seva vida al 2026. 
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De manera anàloga, les respostes pessimistes, que són un 
24% entre els joves amb perfil professional, no passen d’un 
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6% entre els joves que han s’han decidit per una línia en què 
els estudis tenen un protagonisme important. 

Gràfic 3.5: Valoració de les expectatives que tenen els joves amb itinerari d’estudis 
superiors respecte a la seva vida al 2026. 
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Semblaria que el fet de comptar amb uns estudis avançats 
donaria més perspectives d’aconseguir el que es desitja, entre 
altres, a través d’una feina relacionada amb els estudis cursats. 

Diferències per territori de residència 

Comparant les respostes dels joves dels diferents territoris que 
han participat en l’estudi, els joves de Barcelona han donat un 
percentatge més alt de respostes optimistes (71%) que els 
d’Olot (62%) i els de Vilanova i la Geltrú (57%).  

Gràfic 3.6:  Valoració de les expectatives que tenen els joves de Barcelona respecte a la 
seva vida al 2026. 
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Gràfic 3.7:  Valoració de les expectatives que tenen els joves de Vilanova i la Geltrú 
respecte a la seva vida al 2026. 
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Gràfic 3.8: Valoració de les expectatives que tenen els joves d'Olot respecte a la seva 
vida al 2026. 
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Grups específics 

Joves de partits polítics 

Els joves que militen en partits polítics donen un 58% de 
respostes optimistes, mentre que la mitjana és de 68%. Les 
respostes pessimistes són un 25% del total, mentre que entre 
el conjunt dels joves és de 16%.  

És remarcable la diferència que existeix entre aquests joves i 
els dels grups generals, de les mateixes edats o d’edats 
similars, en la forma de veure el futur: els joves que militen en 
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partits polítics es mostren més pessimistes que els seus 
coetanis.  

De fet, els valors d’aquests joves són bastant similars als que 
corresponen als joves de 25 a 29 anys (52% i 25% 
respectivament), que és la franja d’edat dels grups generals 
que estaria per sobre aquest grup.  

Recollint les opinions dels joves, semblaria que tenir més 
informació de primera mà sobre la realitat –política en aquest 
cas–, fomentaria el realisme entre les persones.  

Gràfic 3.9: Valoració de les expectatives que tenen els joves que militen en partits 
polítics respecte a la seva vida al 2026. 
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Joves de moviments socials 

Els joves implicats en moviments socials tenen una proporció 
de respostes optimistes (58%) similar a la dels joves de partits 
polítics –i, per tant, molt inferior a la del conjunt de joves. 

En canvi, el percentatge de respostes pessimistes (9%) és molt 
inferior al que presenten els joves dels partits polítics, i fins i 
tot inferior a la mitjana. En canvi, entre els joves de 
moviments socials és especialment alt el percentatge de 
respostes neutres (36%), ni positives ni negatives.  

Segurament veuen el seu futur amb més escepticisme que la 
resta de joves –és el percentatge de respostes neutres més alt 
de l’estudi. De fet, es podria dir que substitueixen el 
pessimisme per l’escepticisme. Amb la seva lluita pretenen 
aconseguir resultats positius que permetin convertir aquesta 
barreja d’incertesa i desconfiança en confiança i optimisme en 
el futur. 

 



 

53 

Gràfic 3.10: Valoració de les expectatives que tenen els joves implicats en moviments 
socials respecte a la seva vida al 2026. 
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Joves de famílies immigrades 

Els joves de famílies immigrades són els que han donat més 
proporció de respostes optimistes de tot l’estudi, un 94%. Per 
altra banda, són també l’únic grup que no ha donat cap 
resposta pessimista.  

Aquest optimisme està certament lligat al projecte de vida que 
ha portat a aquests joves i/o les seves famílies a emigrar a 
milers de quilòmetres de casa seva. És un projecte molt més 
definit que el que puguin tenir –quan en tenen– els joves 
autòctons. Segons els propis joves de famílies immigrades, els 
joves autòctons només pensen en passar-s’ho bé, viuen més al 
dia, mentre que ells semblen tenir molt clar on volen arribar. 

Gràfic 3.11: Valoració de les expectatives que tenen els joves de famílies immigrades 
respecte a la seva vida al 2026. 
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3.2.2.Futur de la societat catalana 

Observant els valors del Gràfic 4, que mostra la valoració –en 
termes d’optimista/pessimista/neutre– de les respostes que el 
conjunt de joves participants a l’estudi han donat a la pregunta 
Com creus que serà la societat catalana al 2026?, es pot 
observar que els joves es mostren optimistes en un 43% de les 
seves respostes. Són pessimistes en un 33% de les respostes i 
es mostren neutres en un 24% de les seves contestes. 

D’entrada destaca la gran diferència entre el percentatge de 
respostes optimistes en l’àmbit personal (68%) del conjunt de 
joves i la proporció de respostes optimistes en l’àmbit 
comunitari (43%). Els percentatges de respostes amb valoració 
pessimista i neutra són molt superiors en l’àmbit comunitari 
que en el personal. 

Quan s’ha demanat als joves una explicació davant d’aquesta 
constatació, han donat arguments relacionats amb el grau de 
control que perceben que tenen sobre les seves vides, que 
perceben superior al que creuen que tenen sobre l’evolució de 
la societat catalana. 

Gràfic 4:  Valoració de les expectatives que tenen els joves respecte a la societat 
catalana del 2026. 
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Diferències per franges d’edat 

Quan es comparen les tres franges d’edat (15-18 anys; 19-24 
anys i 25-29 anys), la proporció de respostes optimistes és 
igual –o molt similar– en els tres grups –38%, 37% i 38% 
respectivament. 
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Gràfic 4.1: Valoració de les expectatives que tenen els joves de 15 a 18 anys respecte a 
la societat catalana del 2026. 
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En canvi, el que augmenta amb l’edat és el percentatge de 
respostes pessimistes, amb un increment important a partir 
dels 25 anys –26%, 29% i 49%, respectivament. En 
conseqüència, amb l’edat disminueix el percentatge de 
respostes neutres, amb un salt considerable en la darrera 
franja d’edat –36%, 34% i 13%. 

Gràfic 4.2: Valoració de les expectatives que tenen els joves de 19 a 24 anys respecte a 
la societat catalana del 2026. 
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Sembla que, a mida que es va creixent, es va recollint 
informació sobre l’entorn, i que això contribueix a disminuir 
l’escepticisme o la incertesa, i segurament comença a tenir un 
pes visible el realisme del que es parlava en l’apartat de les 
expectatives personals. 
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Gràfic 4.3: Valoració de les expectatives que tenen els joves de 25 a 29 anys respecte a 
la societat catalana del 2026. 
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D’altra banda, tots els grups d’edat es mostren més optimistes 
en el terreny personal que en el comunitari. 

Diferències per itinerari formatiu 

Així com en el terreny personal els joves amb itinerari d’estudis 
superiors presenten expectatives més optimistes que els joves 
que segueixen un itinerari professional, en l’àmbit de la 
societat catalana es dóna l’efecte invers: els joves amb itinerari 
professional tenen un 46% de respostes optimistes, mentre 
que entre els joves que han optat pels estudis superiors aquest 
percentatge és de 32%.  

Gràfic 4.4: Valoració de les expectatives que tenen els joves amb itinerari professional 
respecte a la societat catalana del 2026, per àmbits temàtics identificats. 
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Els valors en les respostes pessimistes van en sentit contrari: 
els joves amb itinerari professional tenen un 29% de respostes 
pessimistes, mentre que els joves de l’altre grup arriben a un 
48%. 

Aquesta situació podria estar relacionada amb el rol de la 
universitat en l’impuls entre els joves d’una actitud més 
conscient i crítica davant el món, que podria desenvolupar –
quan no provoca un impuls de la participació convencional o 
alternativa– un augment de les actituds de desconfiança i 
pessimisme.   

Gràfic 4.5: Valoració de les expectatives que tenen els joves amb itinerari d’estudis 
superiors respecte a la societat catalana del 2026. 
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Diferències per territori de residència 

Si es comparen els resultats en funció del territori de residència 
dels joves que han participat en l’estudi, es pot observar que 
els joves de Barcelona donen més proporció de respostes 
optimistes (44%) que els joves de Vilanova i la Geltrú (33%) i 
que els d’Olot (27%). 



 

58 

Gràfic 4.6: Valoració de les expectatives que tenen els joves de Barcelona respecte a la 
societat catalana del 2026. 
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Les respostes pessimistes presenten un comportament invers: 
els joves de Barcelona en donen amb menys mesura (30%) 
que els de Vilanova i la Geltrú (46%) i Olot (48%). 

Gràfic 4.7: Valoració de les expectatives que tenen els joves de Vilanova i la Geltrú 
respecte a la societat catalana del 2026. 
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Una vegada més, semblaria que el territori de residència no 
hauria d’influir en les expectatives que els joves tenen del futur 
de la societat catalana i, en canvi, sí que es donen diferències 
segons el territori. 
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Gràfic 4.8: Valoració de les expectatives que tenen els joves d'Olot respecte a la societat 
catalana del 2026. 
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Grups específics 

Joves de partits polítics 

Els joves que militen en partits polítics es mostren optimistes 
en un 37% de les seves respostes, valor inferior a la mitjana, 
que és de 43%. D’altra banda, les respostes pessimistes 
arriben a un 36% entre els joves de partits polítics, 
lleugerament superior al valor del conjunt de joves, de 33%. 

Els valors que presenta aquest grup de joves afiliats s’assimilen 
més als de la franja d’edat dels grups generals que més 
propera li és, la de 19 a 24 anys –els joves de partits polítics 
participants en l’estudi tenen entre 19 i 26 anys. 

Gràfic 4.9: Valoració de les expectatives que tenen els joves que militen en partits 
polítics respecte a la societat catalana del 2026. 
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Joves de moviments socials 

El grup de joves implicats en moviments socials mostra menys 
respostes optimistes (34%) que el de partits polítics, però 
també menys respostes pessimistes (33%), i en canvi és més 
ampli el percentatge de respostes neutres (33%).  

Es pot dir que els joves implicats en moviments socials 
reparteixen les respostes per igual entre l’optimisme, el 
pessimisme i la posició neutra. 

Gràfic 4.10: Valoració de les expectatives que tenen els joves implicats en moviments 
socials respecte a la societat catalana del 2026. 
 

Valoració 
Pessimista 

33%

Valoració 
Optimista

34%

Valoració 
Neutra
33%

 

Joves de famílies immigrades 

Els joves de famílies immigrades que han participat en l’estudi 
es mostren, una vegada més, els més optimistes de tots, 
també en les expectatives que fan referència al futur de la 
societat catalana. 

Així, un 91% de les respostes recollides són optimistes, mentre 
que la resta, un 9%, són neutres. Segueix sense haver-hi 
respostes pessimistes. 
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Gràfic 4.11: Valoració de les expectatives que tenen els joves de famílies immigrades  
respecte a la societat catalana del 2026. 
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4. Conclusions 
Analitzant les respostes dels joves a les preguntes Com 
t’agradaria que fos la teva vida al 2026?, Com creus que serà 
la teva vida al 2026?, Com t’agradaria que fos la societat 
catalana del 2026? i Com creus que serà la societat catalana 
del 2026? es poden extreure algunes conclusions. 

El futur personal dels joves 

En el terreny del futur personal destaca l’interès dels joves per 
la seva Realització personal. Les referències que els joves fan a 
les qüestions vinculades a la Realització personal es situen molt 
per sobre de les referències als altres àmbits temàtics, 
especialment en el bloc de ‘futur desitjat’. Les respostes 
agrupades sota aquest epígraf tenen a veure bàsicament amb 
l’accés a la ‘felicitat’, ja sigui a través de a realització de la 
vocació professional o mitjançant l’accés a una posició laboral 
que permeti viure amb una certa comoditat.    

Resulta significatiu el fet que les referències a aquest àmbit 
temàtic siguin molt menys nombroses en el bloc de ‘futur 
considerat probable’, el que indica un cert escepticisme dels 
joves en la realització dels seus desitjos de futur.  

Cal recordar que aquests joves que han deixat la Realització 
personal en primer lloc amb les seves respostes formen part 
d’una generació que ha nascut en ple Estat del benestar. No és 
estrany doncs que la paraula més citada del primer bloc sigui 
‘feliç’, que es planteja com a fita última. És important però 
mencionar també que la segona paraula més citada d’aquest 
apartat sigui ‘lluitar’, com a mostra de que són conscients que 
aquesta felicitat no és gratuïta, sinó que en part s’ha de 
guanyar. 

Els altres temes que centren la seva atenció són la Feina, la 
Família, l’Estabilitat econòmica i, en menor mesura, la 
Implicació social. La qüestió de l’Estabilitat econòmica aniria 
molt en la línia de la Realització personal a través de l’accés a 
l’estabilitat laboral, de manera que seria la base sobre la qual 
construir-se la vida desitjada. La Família és, en gran part dels 
casos, un element omnipresent, concebuda majoritàriament 
sota la forma de família nuclear i en la seva forma tradicional: 
parella i fills.  

Entre els joves de partits polítics no destaca la temàtica de 
Realització personal com en el conjunt dels joves, en canvi sí 
que ho fa entre els joves implicats en moviments socials. Tots 
dos grups tenen proporcionalment més respostes en el bloc 
Implicació social que la mitjana. Entre els joves de famílies 
immigrades destaquen les respostes relacionades amb la Feina 
i la Família. 
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Amb l’augment de l’edat es percep una preocupació creixent 
per l’Estabilitat econòmica, i per la Implicació social, tot i que la 
dimensió privada de la persona sempre es prioritza per sobre 
de la pública. Entre els joves amb itinerari professional es dóna 
més preponderància a la Realització personal i a la Implicació 
social que entre els joves amb itinerari d’estudis superiors.  

L’augment de la preocupació per l’Estabilitat econòmica a 
mesura que augmenta l’edat sembla força lògic si tenim en 
compte que la proporció de joves que s’emancipen de la família 
entre els 25 i els 29 anys és molt més alt que en altres franges 
d’edat. Aquesta constatació enllaça amb la percepció que tenen 
els joves de que amb l’edat augmenta el grau de realisme de 
les persones.  

És de destacar que la temàtica de la Implicació social passi per 
davant dels temes d’Habitatge i Salut. Aquest grau més elevat 
d’interès o de preocupació per la Implicació social en el grup de 
19 a 24 anys podria respondre al fet que aquesta és la franja 
d’edat que correspon a l’entrada a la universitat i/o al món 
laboral i, per tant, és el moment en què els joves prenen més 
consciència de la realitat del seu entorn. D’altra banda, és en 
aquest moment en el que comencen a formar part del món 
adult i, per tant, a poder contribuir a les decisions comunitàries 
a través del seu vot. S’entén doncs que comencen a estar més 
sensibilitzats per les qüestions comunitàries i col·lectives. En 
canvi, entre els joves de 25 a 29 anys la Implicació social 
queda difuminada per la preocupació per l’Estabilitat 
econòmica, ja que els joves estan treballant majoritàriament i, 
com hem vist, encarant l’emancipació familiar. 

El futur de la societat catalana 

Quan s’encara el futur de la societat catalana, la qüestió de la 
Relació entre Catalunya i l’Estat espanyol és la més 
mencionada pels joves, molt seguida per les temàtiques 
Convivència i diversitat i Temes socials. De totes maneres, les 
respostes a les preguntes sobre el futur de la societat catalana 
estan menys polaritzades i els principals àmbits temàtics 
queden més equilibrats entre ells en nombre de respostes.  

Les paraules clau més mencionades en les respostes 
classificades en el bloc Relació entre Catalunya i Estat espanyol 
són independència, Catalunya, Espanya, nacionalisme, país i, a 
més distància, lliure. 

El tema de les Relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol han 
estat presents en tots els grups, el que no deixa de ser un 
reflex de les prioritats polítiques de la nostra societat, i està en 
el dia a dia de la política catalana. Cal dir però que aquí 
segurament s’ha vist reforçat pel moment polític que es vivia 
durant el treball de camp, marcat per la discussió del text de 
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l’Estatut i la seva negociació, i per la descomposició del govern 
català. 

Amb l’edat es dóna una disminució de l’interès per la Relació 
entre Catalunya i l’Estat espanyol, en favor de la preocupació 
pel tema de Convivència i diversitat. Entre els joves que 
segueixen un itinerari d’estudis superiors destaquen més els 
Temes socials que entre els joves amb itinerari professional. En 
canvi, aquests donen més pes proporcional a la Relació 
Catalunya i l’Estat espanyol. Territorialment, entre els joves de 
Barcelona i els de Vilanova i la Geltrú han preponderat els 
temes Relació entre Catalunya i l’Estat espanyol i Convivència i 
diversitat, mentre que els d’Olot destaquen més Temes socials. 

Cal destacar que els joves de 15 a 18 anys creuen amb més 
mesura que la resta dels joves que la societat catalana no 
patirà canvis entre l’actualitat i l’any 2026. Aquesta diferència 
pot tenir a veure amb el desconeixement de la política que 
tenen els joves, especialment els de menys edat.  

Sembla que als joves orientats als estudis superiors els costa 
menys llançar suposicions en relació al futur polític de la 
societat catalana. Potser alguns d’ells per la seva formació 
tenen més coneixements polítics i els és més fàcil expressar 
creences en aquest sentit. 

És de destacar que hi ha un nombre residual de respostes que 
expressen indiferència cap al futur de la societat catalana. És 
rellevant que aquesta forma de resposta aparegui en l’àmbit 
col·lectiu, i no en el personal. Aquesta constatació encaixa amb 
la sensació que tenen alguns joves de que la política no té cap 
tipus d’incidència en les seves vides. 

Els joves implicats en política, ja sigui en partits polítics com en 
moviments socials, han destacat temes relacionats amb la 
Política, tot i que de manera molt equiparada amb altres, com 
Convivència i diversitat o Temes socials. Aquests dos últims 
temes són sobretot els més citats pels joves de famílies 
immigrades. 

Les expectatives dels joves envers el futur 

Quant a la valoració de les expectatives sobre el futur, podem 
afirmar que en termes generals, els joves són més optimistes 
que pessimistes, sobretot en el terreny personal. En aquest 
sentit, destaca la gran diferència entre el percentatge de 
respostes optimistes en l’àmbit personal –un 68% del conjunt 
de joves– i la proporció de respostes optimistes en l’àmbit 
col·lectiu o comunitari –un 43%. Com a contrapartida, els 
percentatges de respostes amb valoració pessimista i neutra 
són molt superiors en l’àmbit comunitari que en el personal. 
Aquest fet es relaciona molt probablement amb el major grau 
de control que perceben que tenen els joves sobre les seves 
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vides, que consideren superior al que creuen tenir sobre 
l’evolució de la societat catalana. 

En el terreny del futur personal, els més joves són més 
optimistes que la resta dels joves, constatació relacionada amb 
el coneixement de la realitat que s’adquireix amb l’edat. Els 
que segueixen un itinerari d’estudis superiors són més 
optimistes que els d’itinerari professional, potser per les 
perspectives positives que donen uns estudis superiors.  

Observant les diferències per grups d’edat, els joves de menys 
edat són més optimistes que els altres. Contràriament, els 
joves que tenen entre 25 i 29 anys expressen un percentatge 
de respostes optimistes significativament més baix que la 
mitjana i que els altres dos grups d’edat. Sembla doncs que, a 
mesura que augmenta l’edat, disminueix l’optimisme respecte 
a les expectatives sobre la pròpia vida. Aquesta constatació 
enllaça amb la percepció que tenen els joves de que amb l’edat 
augmenta el grau de realisme de les persones, tal i com queda 
reflectit en l’informe de política.  

Pel que fa a les diferències per itinerari, semblaria que el fet de 
comptar amb uns estudis avançats donaria més perspectives 
d’aconseguir el que es desitja, entre altres, a través d’una feina 
relacionada amb els estudis cursats. 

És de destacar que es donen diferències entre territoris: els 
joves de Barcelona són més optimistes que els d’Olot i, més 
que els de Vilanova i la Geltrú. Els joves de partits polítics i de 
moviments socials són menys optimistes que la mitjana. En 
canvi, els joves de famílies immigrades són molt més 
optimistes que qualsevol altre grup de joves participants en 
relació al seu futur personal. A més, són els únics que no han 
donat cap resposta negativa. Aquesta constatació té relació 
amb el projecte personal i/o familiar que inicien amb la 
migració. 

En relació al futur de la societat catalana, els tres grups 
d’edat no presenten diferències en el grau d’optimisme, tot i 
que augmenta el nivell de pessimisme amb l’edat. 
Contràriament al que passa en el terreny personal, els joves 
amb itinerari professional són més optimistes respecte al futur 
de la societat catalana que els joves amb itinerari formatiu 
superior.  

A nivell de territori, de manera sorprenent els joves de 
Barcelona són més optimistes, seguits dels de Vilanova i la 
Geltrú i els d’Olot, en aquest ordre. Els joves de partits polítics 
i de moviments socials són menys optimistes que la mitjana en 
relació al futur de la societat catalana. Una vegada més, els 
joves de famílies immigrades són molt més optimistes que la 
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resta de grups, també en relació al futur de la societat 
catalana, i tampoc han donat cap resposta pessimista. 
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5. Annexos 
A continuació s’adjunten alguns dels documents de treball que 
s’han utilitzat en l’anàlisi de la informació recollida als grups de 
discussió, i que permeten accedir al conjunt de les aportacions 
dels joves.  

5.1. Respostes dels joves 

En aquest apartat es recullen les respostes dels joves a les 
preguntes que donen cos a l’estudi, per grups de discussió. 

En primer lloc es mostren les respostes en relació al futur 
personal i, seguidament, en relació al futur de la societat 
catalana.  

5.1.1.Futur personal 

Seguidament es recullen les respostes dels joves a les 
preguntes Com t’agradaria que fos la teva vida al 2026? i Com 
creus que serà la teva vida al 2026? 
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"M'agradaria que..." "Crec que..."

•Historiador, arqueólogo •Un treballador del món de la cultura 
•Director d’una gran empresa •Administrativa 
•Administrativa •Contable 

•Jugador de baloncesto •Criminòloga 

•Treballar d’investigador per crear 
medicaments 

•Algo relacionado con la medicina 

•Metge •Caracterizadora 
•Empleado de banca •Creo que seré informático y formaré una 

familia con mi novia 
•Ser criminòloga •Educador 
•Que toda mi familia esté bien •Trabajo relacionado con estudios 

empresariales 
•Madre de familia •Madre de familia 
•Trabajar de lo que me gusta y formar una 
familia con mi novia 

•Intentaré ser un ejemplo a seguir para 
mis hijos 

•Que el meu vot o idees tinguessin més 
importància en la pràctica 

•Pare de dos fills 

•Defensor de valores como la justicia y la 
tolerancia 

•Creo que seré informático y formaré una 
familia con mi novia 

•Que en la meva opinió fos optimista i 
tingués en compte les altres visions 

•Seré un treballador amb un sou normal 

•Tenir una bona feina amb un bon sou •Me ganaré la vida trabajando, como todo 
el mundo 

•Ser feliç •Continuaré intentant estar en una posició 
central i formant part del món capitalista 

•Me gustaría viajar mucho •Crec que seré una persona normal, ni rica 
ni pobre 

•Una persona justa •Creo que seré más conservador 
•Feliç! •Acabaré votant, però no a la persona que 

sigui millor sinó a la més indicada referent 
a mi 

•Ser feliz •Aconseguiré una certa estabilitat a la vida, 
tant professional com personalment 

•Feliz… •Seré lo que quiero porque trabajaré por 
ello y tampoco es muy difícil 

•Tenir una bona feina amb un bon sou •Seré feliz y todo me irá bien 

•Ser rica •Un viatger 

•Tenir la vida solucionada •Possiblement seré alguna cosa relacionada 
amb el qué he estudiat 

Futur personal - Joves de 15 a 18 anys, Barcelona
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Tenir una feina relacionada amb el món 
administratiu i de les finances 

•Tindré una feina estable i una bona família

•Ser metgessa •Hauré lluitat pel meu futur i per el de les 
següents generacions 

•Ser psicòloga •Feliç 
•Tenir una família •Treballaré del que m’agrada, però amb 

ambicions per complir 
•Formar una família •Feliç 

•Tenir una bona feina, una bona casa i una 
bona família 

•Tindré més dificultats que la gent d’avui 
en trobar feina 

•Tenir una casa pròpia i poder treballar en 
alguna feina relacionada amb els meus 
estudis 

•Seré feliç i no tindré problemes per tenir 
habitatge, però no en tinc ni idea

•Tenir un currículum amb prestigi •Si m’ho proposo aconseguiré el que vulgui 

•Tenir una carrera i estar ja treballant •Aconseguiré el que voldré 
•Ser feliç i tenir salut •Estaré buscant allò que vull 

•Ser feliç •Hauré fet tot allò que pensava que estava 
bé en el seu moment 

•Treballar i innovar en el camp en que em 
dediqui 

•Em faltarà temps per fer el que sempre he 
volgut fer 

•Haver deixat una marca a tenir en compte 
posteriorment 

•Tindré una casa i bona salut, i seré feliç 

•Tenir un sou digne •Tindré una casa hipotecada i guanyaré 
molts menys diners dels que m’agradaria 
guanyar 

•Anar a treballar a gust i cobrar força •Viuré a Barcelona 

•No tenir cap problema econòmic, de salut 
ni personal 

•El que seré dependrà de tants factors que 
és impossible saber-ho 

Futur personal - Joves de 15 a 18 anys, Olot
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Profesionalmente, piloto de aereolíneas •Profesionalmente: hoy en día es difícil ser 
lo que uno estudia, así que puede ser que 
sea vendedor de coches 

•Padre de familia con los medios necesarios 
para no pasar apuros  

•Una persona que tenga que ver con la 
juventud, como monitor o algo así 

•Alguien de política para poder o intentar 
cambiar cosas de la sociedad 

•Un trabajador más, una pieza más del 
sistema 

•Un gran técnico en el campo de mi trabajo •Uno más en una sociedad evolucionada y 
libre de pensamiento 

•La persona que hiciera feliz a los demás •Seguramente seré una persona con una 
visión más amplia de todo 

•A nivel personal, una persona más culta y 
con una visión más amplia de la que tengo 

•Una persona querida

Futur personal - Joves de 19 a 24 anys, itinerari professional, Barcelona

 
 

"M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Ser camionero, porque mi padre y mi 
abuelo lo han sido 

•Yo seré auxiliar de enfermería y tendré 
una familia 

•Ser empresario, porque me gusta •Yo seré camionero 

•Ser bailaor de flamenco y trabajar y 
ganarme la vida en algo que me gusta 

•Yo seré auxiliar de dentista y tendré un 
piso decente 

•Ser psicóloga y tener una casa •Yo seré trabajador, en relaciones laborales 

•Ser enfermera y vivir fuera de la ciudad •Yo seré un hombre con mi trabajo y 
ganando dinero para poder vivir a gusto 

•Llegar a ser enfermera y tener mi familia •Yo seré un hombre con una casa grande 
con mi mujer y con cinco niños

•Ser multimillonario y que mi familia no 
pasara fatiga 

•Yo seré feliz con mi casa y mi familia 

•Que se luchara por causas justas •Yo seré auxiliar de enfermería fija, con mi 
casa y mi familia 

•Que la gente no se dejara manipular y que 
se adquirieran verdaderos derechos 

•Lucharé por lo que considere oportuno 

•Ser feliz •Jo seré feliç 

•Yo estaré conforme, será suficiente para 
mantener mi índice de felicidad 

•Yo seré libre, viviré con mis necesidades 
básicas solventadas, teniendo mucho 
tiempo para disfrutar de mi vida, y que 
todos lo seamos! 

Futur personal - Joves de 19 a 24 anys, itinerari professional, Barcelona
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Ejercer como maquilladora profesional en 
cine 

•Seré empresario 

•Ser jefe de cocina •Administrativa 

•Tener estabilidad emocional (familia) •Maquilladora profesional 

•Vivir en un mundo sin guerra •Tendré descendencia 

•Tener unos estudios que puedan darme 
facilidades a la hora de encontrar trabajo 

•Una persona movida por el sistema 

•Poder tener una forma de vida que no me 
esclavice y me permita disfrutar un poco de 
la vida con mi familia 

•Estaré más interesado en política 

•Tener una vivienda •Viviré en una vivienda de 30m hipotecado 
hasta arriba y con un trabajo que no me 
guste e inestable 

•Tener una familia formada, una vivienda 
digna y un trabajo que me llene (estable) 

•Gracias a mi esfuerzo personal conseguiré 
acceder al puesto de trabajo que quiero 
(policía local) y viviré con dificultades 
económicas 

Futur personal - Joves de 19 a 24 anys, itinerari professional, Vilanova i la 
Geltrú

 
 
 

 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Ser empresari •Com això de la muntanya és bastant 
difícil, em conformo amb tenir una bona 
dona, un bon sou i dos fills ben macos 

•Empresari de mecànica de vehicles •Seré part d’una família feliç 

•Veterinari •Seré una treballadora normal 
•Viure en un pis, amb la dona i fills, 
arribant bé a final de mes 

•Un treballador de per vida 

•Tenir salut i feina •Un treballador normal 

•Tenir una bona feina i un bon sou •En part, un conformista socialment 
•Tenir una bona feina •Espero tenir salut i feina 
•Haver fet el que m’agrada sense 
avergonyir-me de res 

•Una persona estimada per la gent que em 
rodeja i aprecio 

•Viure a la muntanya al meu aire i viure del
premi de l’Euromillones 

•Sabré estar a gust amb el que tingui o 
sigui 

•Ser autosuficient •Una persona independitzada 
•Ser una persona d’èxit •Com la majoria, tindré una hipoteca 
•Estar ben posicionat socialment •Seré una  “currante” tota la vida, amb una 

hipoteca a pagar 
•Viure en un pis, amb la dona i fills, 
arribant bé a final de mes 

•Tindré família (dona i fills) i un piset 

•Estar en una vivenda i no estar hipotecada 
tota la vida 
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"M'agradaria que..." "Crec que..."

•Treballar fent estudis socials •Empresari 

•Ser tècnic de so •Executiu a una gran empresa 

•Ser enginyer i treballar en un lloc on se’m 
valorés i m’agradés la feina 

•Pilot de motociclisme 

•Que els meus pares poguessin tenir una 
jubilació tranquil·la i gaudir del que ara no 
poden i que la gent que estimo arribés a 
aconseguir la felicitat i que res ni ningú els 
ho impedís

•Presentador de TV i ràdio 

•Formar una família i ser feliç •Treballaré del que realment vull 

•Canviar el món •Productor de cinema 

•Actuar en el meu ambient social i lluitar 
pel que vull 

•Seré bona mare 

•Tenir suficient poder per canviar les coses 
que m’importen 

•Jo tindré dos fills 

•Més solidària, sobretot en temes 
econòmics, amb tot el món 

•Treballador a una multinacional, amb un 
càrrec intermedi, amb un bon sou degut als 
meus estudis, casat, amb família, i 
m’adaptaré a la situació 

•Tenir un treball poc estressat i ben pagat, 
ser feliç 

•Viuré a Barcelona i estaré separat de la 
dona 

•Poder treballar del que sempre he volgut i 
portar un estil de vida força bohemi on les 
coses no m’afectin massa i les il·lusions 
fossin realitzades… molt idíl·lic 

•No treballaré on se’m valori, seré un més 

•Ser feliç •Seré reconegut 

•Una persona feliç i completa •Treballadora assalariada 

•Sentir-me activa •Una ciutadana més 

•Tenir les ganes de viure que tinc en 20 
anys 

•Una treballadora 
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"M'agradaria que..." "Crec que..."

•Estar a gust amb el treball que faig, sentir-
me internament plena 

•Una treballadora estressada i resignada 

•Ser un vividor •Conformista 

•Treballar per gaudir •Seré feliç 

•Tenir oportunitats per viatjar •Em veig amb positivisme i optimisme 

•Haver viatjat força i haver viscut llargues 
temporades a diferents països, o estar 
vivint en un d’aquests trobant la felicitat no 
assolida en la meva pròpia terra 

•El que sigui i orgullosa perquè seré jo i 
mínimament ho hauré escollit 

•No passar fam •Dona amb experiència 

•Viure en un poble sense patir per les •Bona amant 

•Tenir un bon sou •Seré feliç 

•Seguretat econòmica amb el que fes i 
sortir-me’n juntament amb la meva 
personalitat, la meva família i els propis 
ideals 

•Viuré en un altre continent

•Tenir salut per veure els canvis i l’evolució 
que hi haurà. Veure’m amb una família i 
amb una situació gratificant tant a nivell 
personal com laboral que em permeti en tot
moment viure en llibertat i gaudir de la 
vida, de la gent 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Tenir una seguretat econòmica que em 
permetés preocupar-me d’altres aspectes 
de la meva vida, en comptes dels diners, 
de la realització personal, la família, els 
amics o la capacitat per involucrar-me en 
moviments socials

•Seré un funcionari més, que tindrà com a 
principal objectiu crear una família i que 
aquesta visqui bé 

•Una persona a gust amb les persones que 
m’envolten, feliç de viure on visc 

•Crec que sere més conformista que ara, ja 
que m’hauré acostumat a funcionar així 

•Implicar-me més en política, ja que hi ha 
coses que m’envolten que m’agradaria 
canviar

•Estaré més sensibilitzada en quant als 
temes d’actualitat, sobretot en política, i 
em mobilitzaré més que en l’actualitat 

•Ser més conscient dels problemes socials, 
econòmics i culturals...que afectin a l’època 
i actuar al respecte 

•Una persona que eduqui els seus a través 
d’uns valors democràtics, on el respecte i la 
solidaritat amb l’altre siguin essencials 

•Ser bomber, ja que crec que seria una 
feina que podria ajudar  a molta gent, etc. 
D’altra banda m’agradaria tenir temps 
suficient (temps lliure), per aprofitar al 
màxim la vida

•Pot ser que l’egoisme em faci estar més 
pendent de temes personals que m’atrauen 
molt més, com és l’esport

•M’agradaria ser més respectuosa amb les 
idees dels altres 

•Espero arribar a la felicitat laboral, envers 
a la posició dins una empresa i a 
l’assegurar-me un futur laboral i monetari 

•Ser una persona amb uns ideals més forts.
No ser tan influenciat pels polítics, mitjans 
de comunicació, etc... 

•Continuaré intentant millorar la meva 
situació pròpia 

•Estar més preocupada per la societat que 
m’envolta i no tant per la meva estabilitat 

•Estar el suficientment amunt en l’escala 
laboral per poder donar-me algun capritx i 
qui sap si acabar de pagar alguna hipoteca 

Futur personal - Joves de 19 a 24 anys, itinerari d'estudis superiors, Vilanova i 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Ser més feliç respecte a la imatge que em 
dóna la meva societat 

•Igual que ara, però amb més 
responsabilitat i potser fins i tot les coses 
no canviaran tant

•Aconseguir una feina on pogués 
desenvolupar allò que he estudiat i on 
pogués veure un progrés 

•Sóc optimista i crec que es complirà el que
m’agradaria ser personalment, potser no 
tant de la societat 

•Treballar en allò que m’agrada, sense 
preocupacions polítiques respecte a temes 
laborals i viure còmodament sense viure 
preocupats per una hipoteca 

•Seré més tolerant, però a la vegada 
l’experiència farà que no sigui tan ignorant 
i aprendré a decidir més per mi mateixa 

•M’agradaria actuar •Una persona que fugirà dels radicalismes, 
de la gent poc tolerant 

•Una persona acomodada, amb una vida 
personal estable i una progressió laboral 
segura i que em faci sentir útil 

•Seré bomber, però segurament amb això 
no ajudaré gaire a salvar el món 

•Sentir-me bé amb el que tinc, tant en 
l’àmbit personal com professional 

•Treballaré en una ETT, viuré en un pis de 
lloguer... 

•Poder arribar a una posició que em 
permetés comoditat personal, però que 
aquesta comoditat no es reflexés en l’àmbit 
laboral, per tal d’evitar la monotonia 

•Una vida preocupada per l’estabilitat 
laboral 

•Exercir una professió que m’agradi i em 
senti realitzada 

(continuació) - Joves de 19 a 24 anys, itinerari d'estudis superiors, Vilanova i 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Tener mi local de restauración de muebles 
y decoración 

•Creo que seré músico y padre

•Tener plaza fija •Muy buena creativa a la hora de pintar 
muebles y venderlos 

•Me gustaría vivir, viajar •Creo que seré músico y padre

•M’agradaria sentir que tal i com estic és 
com vull estar 

•Un trabajador en una empresa eléctrica 
intentando seguir adelante yo y los míos 

•Ser feliç •Currante 

•No tener problemas económicos y no tener
que depender de nadie 

•Seré de sang calenta, creient que sempre 
queden coses per millorar 

•Tener plaza fija •Socialment més conscient 
•Me gustaría ser rico, poder tener una casa 
y un patrimonio para que los míos no 
deban pasar por lo que yo paso 

•Una persona capaz de afectar en el futuro 
de la gente colaborando en proyectos 
sociales 

•Estar tranquila y poder llegar a final de 
mes 

•Una persona alegre y optimista que 
intentará sobrevivir como lo he hecho hasta

•Tener mi casa •Molt lluitar per arribar, però amb molts 
cors que s’hauran quedat pel camí 

•Tener una casa de propiedad pagada •Un trabajador con el futuro puesto en 
seguir trabajando con la única esperanza 
de trabajar mañana y que no me falte 

•Estar sano •Hipotecada 

•Tendré pocos hijos para poder llegar a fin 
de mes, suponiendo que pueda conseguir 
pareja estable 
•Estaré pagando una hipoteca y me costará 
llegar a fin de mes 
•Malalt 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."
•Ser arquitecte •Seré oficial de primera o algo más 

•Ser músic professional 
•Caldrà patir per tindre una bona 
feina 

•Tenir una família estable •Seré metalista 
•Una família estable •Seré un pare modèlic 

•Tenir una família i viure amb armonia 
•Tindré una família i seré un bon 
pare 

•Mare •Aconseguiré objectius 

•Anar amb un vehicle de funcionament per 
nitrogen o similar 

•Estaré més o menys com ara, 
intentaré no canviar massa la meva 
vida 

•Ser una professional satisfeta 
•Viuré amb els meus pares (si no em 
fan fora) 

•Tener una vida estable •Viuré dignament 

•Viure una vida nòmada arreu del món 

•Faré un pla de jubilació perquè les 
pensions sembla ser que no tenen 
futur 

•Estar acomodado económicamente 
•Todavía no habré pagado la 
hipoteca 

•Tenir una bona salut. Imprescindible
•Continuaré treballant com un negre 
per poder pagar la hipoteca 

Futur personal - Joves de 25 a 29 anys, itinerari professional,  Vilanova i 
la Geltrú

 
 
 

 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Crear una empresa •Hauré de mantenir el/s futur/s fills en un 
pis petit 

•Viure tranquil·la, sense patir per la política 
mundial 

•Patiré més per la política mundial 

•Menys problemes (en general) •Tindré una empresa 
•Tenir una vida digna •Espero no anar tant de cul 
•Estar econòmicament bé. Diners per poder 
tenir una vida estable i no treballar tant. 

•Menys activitat 

•Bona salut, no tenir càncer •Estaré encara pagant la hipoteca 
•Activitats 

Futur personal - Joves de 25 a 29 anys, itinerari professional, Olot
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Ser empresari •Un petit empresari 
•Tenir una família sense haver de pensar 
en el demà 

•Una dona amb preocupació pel futur dels 
meus fills 

•Una mare sense patir pel futur dels meus 
fills 

•Treballant igual, però amb família i fills a 
alimentar 

•Una persona prou sàvia i madura com per 
ajudar a les persones del meu voltant a 
estar millor 

•Continuaré treballant com a bomber i 
tindré una família 

•Tenir la meva pròpia empresa •Una marioneta en un sistema injust 

•Arribar a una plenitud tant personal com 
professional 

•Una peça més d’un món injust 

•Estar tranqui-la i equilibrada i plena de 
creativitat 

•Una persona amb algun càrrec a la feina 

•Juventud •Seré el que sóc ara, però més gran 
•Ser feliç i que tothom pogués ser-ho •Seré o provaré de ser bona gent 

•Ser savi i feliç •Més desofegada 

•Estar bé econòmicament •Una mica més tranquil·la que ara i més 
estabilitzada a tots nivells 

•No haver de treballar tant •Vell i amb mal d’esquena 

•Ser una dona amb estabilitat econòmica i 
no haver d’estar patint cada mes a veure si 
tindré prou diners 
•Tenir feina estable 

•Continuar amb el treball que realitzo 
actualment i tenir una bona família, fills i 
salut 

Futur personal - Joves de 25 a 29 anys, itinerari professional, Olot
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"M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Profesor •Una profesional relacionada con el estudio 
de la cultura y/o sociedad 

•Ser una persona que actúe siempre contra 
las injusticias o al menos no cometer 

•Profesor 

•Ser alguien que ayude a los más 
necesitados en países poco desarrollados 

•Madre y parte de un grupo de “familia”, 
pero en sentido amplio, no estrictamente 
biológico 

•Aportar mi granito de arena a mi entorno •Seré madre pesada que propondrá en las 
comidas familiares debates políticos 

•Una profesional realizada •Una persona que habrá formado una 
familia: hijos. Que les haya aportado 
bienestar, educación, “felicidad” y 
herramientas para crecer 

•Tener siempre ganas de aprender y tener 
inquietudes 

•Seré uno más entre los millones de 
habitantes de mi país 

•Poder escoger todo lo que me afecta •Una persona que lucha por sus intereses a 
nivel individual como ocurre hoy en dia 

•Ser alguien que pudiera confiar en todo el 
mundo 

•Más segura de mí misma 

•Estar en equilibrio con mi entorno •Muchísimo más madura en todos los 
niveles 

•Poder dedicar mi vida a todo aquello en lo 
que creo y deseo conseguir 

•Una persona que haya encontrado su 
espacio y conocimiento profesional 

•Autosuficiente •Seré autónomo 
•Rico espiritualmente •Seré libre 
•Feliz •Ciudadano con problemas para tener un 

trabajo, vivienda..etc. 

•Tener un trabajo que no me alienase, que 
mantuviese mi cerebro y mi alma 
despiertos 

•Una hipotecada endeudada 

•Una alta movilidad geográfica •Un hipotecado que comparte piso para 

•Una profesional realizada •Un trabajador con un sueldo bueno para 
vivir 

•Propietaria de vivienda digna •Una persona con problemas para 
encontrar un buen trabajo para vivir 

Futur personal - Joves de 25 a 29 anys, itinerari d'estudis superiors, Barcelona
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Educadora social •Seré un petit empresari 
•Un bon enginyer •Educadora social 

•Feliç amb la meva família •Treballador de l’administració pública o 
d’una empresa (de la que no en seré l’amo) 

•Ser català al DNI, passaport •Mare 

•Tenir un càrrec de responsabilitat a la 
feina 

•Pare de família 

•Treballador per compte propi •Un bon pare dels meus fills 
•Feliç •Un càrrec molt semblant al que tinc 

•Tenir estabilitat econòmica •Un profesional en mi trabajo 

•Una persona amb llibertat econòmica •Alcalde de Fígols i Alinyà 

•Poder gaudir de la vida més enllà de la 
hipoteca 

•Un treballador emprenyat 

•Poder donar als meus fills el que els meus 
pares m’han pogut donar a mi 

•Súbdit de les entitats bancàries 

•Tenir salut •Un treballador hipotecat 

Futur personal - Joves de 25 a 29 anys, itinerari d'estudis superiors, Vilanova i 
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Ser dissenyadora gràfica en una empresa 
i/o partit polític o associació fent les meves 
creacions i transmetent nous conceptes i 
idees. M’agradaria ser independent en uns 
països catalans lliures i reunificats

•Funcionària de la Generalitat en algun 
departament 

•Assessora d’algun diputat del Parlament 
de Catalunya i estar més involucrada en 
política. Estar feliçment casada amb tres o 
quatre fills

•Seré “currante”, amb parella, casa pròpia i 
dos fills. I sobretot, feliç 

•Me gustaría ser madre de familia viviendo 
con mi familia y mis hijos (a poder ser dos, 
si puedo mantenerles). La casa … pues una 
en la que quepamos los cuatro (o los que 
seamos), teniendo tiempo para mi familia, 
o sea, no tener un trabajo que no me deje 

•Possiblement seré un més a l’estament 
social 

•Pare amb família, algú d’aparença 
convencional 

•Un més 

•M’agradaria ser una persona que no 
hagués perdut les conviccions 
democràtiques, socials, de cooperació i de 
solidaritat i que pogués lluitar per a 
aconseguir la justícia social i la realització 
de les utopies

•Creo que seré una trabajadora más, a lo 
mejor sólo un hijo. Aunque sí espero seguir 
casada 

•M’agradaria ser útil per la nostra societat •Seré al quart món 

•Feliz, haber vivido al menos una tercera 
parte de lo que deseo hoy 

•Seré una persona amb algun càrrec de 
rellevància per tal de poder canviar la 
realitat que ens envolta 

•Ser feliç •Seré un activista perquè el món ideal 
encara serà lluny 

•Ni la meitat de la primera

Futur personal - Joves de 19 a 26 anys, afiliats a partits polítics
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Ser productor musical •Treballaré en cine 

•Ser pallasso de carrer (artista-músic) •Professor d’universitat 

•Salut, dona, fills, lloc on dormir, treballar 
per poder menjar, no luxes, no són 
necessaris, amics, llibertat 

•Professor 

•Continuar participant socialment •Seguiré fent allò que m’agrada i no crec 
que formi una família 

•No seguir la rutina que ens marca l’estat 
des de petits, sinó fer el que sempre vulgui 
i m’agradi, seguir lluitant contra el sistema 

•Seré otro más 

•Tenir una feina que em motivés i em 
permetés no treballar gaire i tenir temps 
per dedicar al que jo volgués, per tant, 
també aprendre a viure confortablement, 
però sense gaire luxes

•Continuaré la lluita des d’un grau diferent 

•El futur és incert, però m’agradaria 
continuar on sóc 

•És difícil saber-ho, no crec que depengui 
només de mi, sinó de com evolucioni la 
societat general 

•Supongo que lo que en ese momento 
quiera ser 

•Serà més o menys així perquè depèn de 
mi

•No seguir la rutina que ens marca l’estat 
des de petits, sinó fer el que sempre vulgui 
i m’agradi, seguir lluitant contra el sistema 

•Explotació laboral

•Ser una persona íntegra, madura i feliç. 
Amb energia, amb ganes i optimista. 
Sempre disposada a lluitar per allò que jo 
vulgui

•Hipoteca 

•Estar treballant en un projecte 
assembleari per gestionar un bar de caire 
sociopolític i combinar-ho amb la docència 

•El futur és incert 

•Tenir salut, una vida emocional rica 
(amics, parella, família, fills…). Segurament
compartir la casa amb gent sana que 
m’aporti coses, seguir aprenent 

•No estar dominat per ningú, escriure 
sense dependre de ningú 

Futur personal - Joves de 19 a 26 anys, implicats en moviments socials
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Montar un negocio propio •Creo que seré una persona con ideas más 
claras sobre el futuro. Profesionalmente 
seré una persona consciente del cargo 
“ético” que supone mi trabajo

•Trabajar en lo mismo que hace 4 años en 
Senegal 

•Seré representante de cultura y cinema 
africano aquí en Europa 

•Ser una persona con un buen nivel de 
vida, habiendo conseguido ser piloto de 
aviación e ingeniero aeronáutico 

•Creo que seré política porque me gusta 
mucho, y tendré un buen puesto de trabajo 

•Llegar a tener experiencia, conocimientos 
y más que todo trabajar en el ámbito de la 
investigación científica

•Creo que seré educadora/profesora de 
primaria 

•Ser una fisioterapeuta sin fronteras. 
Encuentro injusto que el sistema sanitario 
sea desigual con los distintos sistemas 
sociales 

•Técnico en sonido o imagen de alguna 
cadena o emisora. Viviré sola y tendré 
pareja estable 

•Ser realizadora de algún programa de TV 
o Radio. Tendré piso propio, coche y viajaré

•Trabajadora comercial o administrativa 

•Directora de algún programa de TV o 
Radio. Viviré en el extranjero (Perú o norte 
de Europa). Viviré sola y tendré piso propio

•Seré una persona casada, con trabajo 
estable gracias a los estudios adquiridos, o 
también ayudado por algún contacto 
superior. Padre de un hijo y viviendo en un 
piso bueno

•Haber dirigido mi primera peli •Seré padre de cuatro niños y marido de 
una mujer generando una grande tienda de 
productos africanos o un restaurante 
senegalés 

•Formar una familia y poder aportar mi 
experiencia a mis hijos y también aprender 
de ellos 

•Seré más extranjero que español, porque 
los españoles no se casan ni tienen hijos y 
si se casan lo hacen muy tarde 

•Vivir en un buen piso en Barcelona, con 
un coche y un trabajo estable y 
acaudalado. Me gustaría ser padre de algún 
que otro hijo y poder abastecer todos sus 
gastos, pero siempre bajo un mínimo 
control

•Trabajaré con algún familiar, viviré en 
familia 

Futur personal - Joves de 19 a 26 anys, de famílies immigrades
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Tener la posibilidad de informar a mis 
paisanos que vienen a Europa pasando por 
el mar y tener una casa de ayuda 
internacional 

•Seré alguien que se dedique a su familia 

•Ser alguien que ayude a la gente que 
emigra, es decir, ser humanitaria 

•Seré madre de familia viviendo en 
Barcelona 

•Estar en una situación excelente en 
cuanto a calidad de vida, viviendo en un 
buen piso, casado, con un hijo y, a poder 
ser, no depender de nadie en mi trabajo. 
También me gustaría formar parte de 
alguna gran fundación que defendiera los 
derechos de los infantes

•Tendré una familia: por lo menos dos hijos

•Llegar muy lejos profesionalmente y hacer 
de mi una gran persona. Ser un ejemplo 
para los de mi país para que ellos sigan mis
pasos 

•Seré mamá 

•Me gustaría ser creyente •Seré una ciudadana responsable, activa y 
luchadora por un mundo mejor 

•Volver a mi país si la economía fuera 
mejor 

•Seré un catalán de origen pakistaní, 
luchando por mostrar que estoy integrado y
muchos más como yo lo pueden estar si se 
les facilita 

•Viajar por el mundo y conocer tanto como 
pueda 

•Creo que estaré en Rumania porque mi 
país va a entrar en la comunidad europea y 
dentro de 20 años será mejor

•Tener seguridad y estabilidad económica •Estaré viviendo en mi país de origen que 
mientras tanto estará mejor desde todos 
los puntos de vista 

•Podré mantenerme económicamente 
realizando la profesión que estudié 

•Seré una persona seguramente casada, 
habitando en un piso y pagando la 
hipoteca. Todo subvencionado bajo un 
buen oficio 

 (continuació)- Joves de 19 a 26 anys, de famílies immigrades
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5.1.2.Futur de la societat catalana 

Seguidament es recullen les respostes dels joves a les 
preguntes Com t’agradaria que fos la societat catalana del 
2026? i Com creus que serà la societat catalana del 2026? 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Que deixés de ser tan capitalista •Baixaran una mica els impostos 

•Que tingués més llibertat econòmica •La democracia dominará el mundo, así nos
volveremos más respetuosos con el resto 
de ciudadanos 

•Más estabilidad económica •Creo que todavía faltará el respeto 

•Comprensión •Aconseguirà menys dependència si 
continua el PSOE 

•Que la gente se respetara, el respeto •Se independizará 

•Que fos independent i igualtat per tots •Llegarán a un acuerdo, beneficioso para 
los dos 

•Que fos independent •Serà un punt de referència per a altres 
societats, esperem... 

•Que es fes independent •Corregiremos nuestros errores porque las 
malas experiencias nos hacen reflexionar 

•Que estuviera en igualdad de condiciones 
con las demás comunidades autónomas y, 
en cualquier caso, apoyo a la opinión 
mayoritaria 

•Será igual que ahora, pero según los 
intereses que tenga se decantará hacia un 
lado u otro 

•Que se integrase más con el resto de 
España 

•Tot serà igual que ara 

•Que no se independice •No hi haurà gaire canvis 

•Que no se independice de España •Cambiará poco

•Aunque hay un sentimiento nacionalista, 
no se permitirá el independentismo 

•Tot seguirà igual 

•Que no hagués de pagar tants impostos i 
que aquests fossin destinats a Catalunya 

•No patirà gaire canvis 

•Continuarà destacant de la resta 
d’Espanya en política sent més d’esquerres 

•Cambiará muy poco 

•Acabarà aconseguint ser cada cop més 
independent de la resta d’Espanya 

•Creo que obligarán a hablar catalán 

•Que Catalunya s’independitzés •Crec que no tindrem alguns drets 
•Que seguís modernitzant-se •S’acabarà la monarquia 
•Que s’incrementés el benestar social •El que passi dependrà molt d’ERC vs PP 
•Más justicia para todos y una mayor 
igualdad 

•Fòrum 2025??? 

•Que hi hagués un partit polític amb el que 
em sentís representada 

•Que no hi hagi polítics 

•Que el rei no manés 

•Que igual que el resto del mundo, mirase 
los errores del pasado, analizarlos, 
corregirlos y no cometerlos más 

•Realmente me daría igual
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Tingués més diners que ara. Tingués 
comunicacions més bones

•Els sous seguiran com ara. Depenent del 
teu ofici, la teva localitat, etc, com sempre, 
una mica ajustats 

•Que la societat sigués capaç de saber 
expressar els seus ideals respectant els 
altres 

•Hi haurà molta immigració, tant integrada 
com no 

•Tingués més comunicació •Una nació oberta a noves fronteres i al 
progrés i renovació 

•Tingui més llibertat d’expressió •A poc a poc tindrem més poder en el 
govern, que no ens governin des d’un estat 
centralista 

•Que pugui decidir si vol la independència •Tindrà oportunitats per millorar 

•Tingués més llibertat •Crec que França i Espanya s’hauran 
menjat una mica més de la cultura catalana

•Que pugui decidir si vol la independència •Continuarem volent més, i això és bo 

•Que fos una societat on la gent pogués 
arribar allà on volgués, que no tallessin les 
ales a la gent que porta idees de renovació 

•No em puc fer cap idea de com serà 
Catalunya, suposo que s’invertirà en 
investigació i energies renovables 

•Tothom pogués triar i decidir el que vol •La llengua catalana es parlarà molt menys 
i la majoria de població estarà per sobre 
dels 40 anys 

•Que es tingués en compte les classes 
socials, que tinguessin més en compte el 
futur dels joves 

•Tothom podrà votar i decidir el que vulgui 

•Que la gent es manifesti en aquelles coses 
en que no està d’acord 

•Plena d’immigrants que ens prendran els 
llocs de treball 

•Que la societat catalana visqués amb molt 
bon ritme de vida i la gent fos lliure per 
pensar 

•Serà estable i amb un bon nivell de vida, 
tot i que hi haurà diferències entre rics i 
pobres 

•Tot canviï cap a millor •Tard o d’hora el benestar disminuirà 
•No hi hagués tants enfrontaments sense 
resultat 

•Les posicions seran molt més radicals 
respecte a les posicions de 
dretes/esquerres 

•Aconseguís tenir tot allò que li pertoca •Seguirà tenint 2 bàndols: els “fachas” i els 
independentistes, per tant, les coses que se
senten a dir continuaran igual o pitjor 

•Que els polítics pensessin més i 
s’apropessin a la gent. Tant a la gent gran 
com als joves, que tots poguessin tenir dret 
a ser escoltats

•Estarà igual políticament, amb petits 
canvis per calmar la societat 

•Canviaran les lleis, per exemple la 
jubilació 

•Una societat on la població farà el que 
diguin els diferents partits polítics. La gent 
serà bastant conformista 

•El meu entorn serà molt diferent d’ara 
perquè tindré uns ideals diferents 
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 "M'agradaria que... " "Crec que..."

•Que todas las maneras de pensar fueran 
respetadas 

•Si se sigue por el camino del odio seremos 
una parte de la sociedad envidiada

•Si no tenemos independencia, que la 
gente nos trate como al resto del país, 
tanto económicamente como en la sociedad

•Seremos marginados de la sociedad 
española 

•Catalunya independent •Será una sociedad cosmopolita, pero 
independiente 

•Que Catalunya fuera independiente •Con mucho tiempo, pero conseguiremos 
ser independientes

•Independiente  •Que seremos la zona de España donde 
mejor se viva, sino del mundo, porque 
somos diferentes. Sabemos lo que 
queremos

•Que todos viviéramos con una buena 
calidad de vida 

•Seremos más ricos en calidad de vida 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Que fuera todo el mundo igual y que entre 
razas no hubiera problemas 

•Se matarán unos a otros y nadie tendrá 
respeto por nada 

•Que la sociedad fuera más solidaria •La sociedad será más peligrosa
•Que la sociedad fuera menos violenta •Será pacifista, con más desarrollos, más 

recursos tecnológicos, económicos, 
culturales 

•Que fuera más tolerante •Será igual que ahora 
•Que la sociedad fuera más comprensiva 
con las otras personas 

•La sociedad no se sostendrá y ocurrirán 
cambios drásticos 

•Que la sociedad fuera más solidaria con 
las otras personas 

•La sociedad estará desestructurada y 
desfasada, pero irá tirando 

•Que toda la población tuviera calidad de 
vida con todo, con trabajo, derechos, 
oportunidades y con salidas de futuro, y 
que podamos convivir todos con diferencias 
religiosas 

•La sociedad será muy rara, la gente no se 
casará y no tendrán tantos niños 

•Que todo el mundo cobrara lo mismo para 
que todos tuviéramos lo mismo

•Será corrupta 

•Que hubiera partidos más socialistas, es 
decir, que piensen más en los ciudadanos, 
futuro, educación, economía, cultura 

•Será más ambiciosa 

•Menos superficial •Será más libre 

•Que no me afectara •Será más exigible, más responsable, más 
culta 
•Será más moderna 

Futur Societat catalana - Joves de 19 a 24 anys, itinerari professional, 
Barcelona

 

 



 

89 

 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Que fuera un poco más tolerante y se 
integrara más en España 

•Una comunidad más 

•Que fos més respectada per altres 
comunitats 

•Seguirá con las desavenencias políticas 
con el gobierno central 

•Que arribi a ser independent per tenir 
poder  i no ser tan manipulats pel poder 
central que ho controla tot 

•Serà més independent 

•Que Catalunya no fuera sinónimo de 
independencia 

•Seguirá siendo uno de los motores más 
importantes de España 

•Que siguiera unida a España, pero con 
acuerdos políticos que nos tengan a “todos” 
contentos 

•Continuará igual 

•Que la gente no tuviera que emigrar en 
busca de mejor vida 

•Muchos jóvenes deberán ir en busca de 
una vida más barata (ej. sur de España) 

•Que consiga mejoras para los que vivimos 
en Catalunya 

•Serà més respectada si continua manant 
l’esquerra 

•Que el sistema mejorase 
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Que sigués la primera potència mundial 
econòmica

•Tot seguirà pujant econòmicament com 
fins ara 

•Que no fos tan complicada la vida de 
manera econòmica 

•Més multiracial 

•Encara més poderosa econòmicament •Més autodependent 

•Que sigués capdavantera en creixement 
econòmic i benestar social 

•Catalunya, d’aquí a uns anys, serà igual 

•Més pluralitat •A llarg termini pot ser un caos 

•Que sigui una gent avançada i amb molta 
iniciativa innovadora 

•No serà tant diferent d’ara 

•Que millorés la seva habitabilitat •La cosa seguirà com ara 

•Que baixessin els preus de les hipoteques •Estarà tot igual 

•Que la societat fos millor, sempre és millor
millorar 

•Pujarà el nivell de vida (preus de les 
vivendes, cotxes, sous...) 

•Que tots fóssim feliços •Una societat amb molts coneixements i 
molt interessada en les coses que passen 
tot i que no els afecti directament o 
personalment 
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Que el món sigui una distribució 
equitativa d’energia, poder econòmic i 
polític 

•Més evolucionada econòmicament 

•Que la immigració i l’aspecte econòmic 
(deutes, rebuts...) no siguin un problema 

•Econòmicament lligada, ens mouran els 
interessos econòmics 

•Que hi hagués consciència de món, no 
d’individu   

•Una lluita pel poder del petroli entre 
nacions, com ara comença 

•Que tothom actués com a ciutadà del món •Hi haurà pocs catalans i molts immigrants 
i tindrem problemes 

•Que fos una nació més oberta •No podrem arribar a ser una potència 
mundial perquè Espanya ens barrarà el pas 

•Més cívica •Crec que ens haurem fet més forts 
culturalment, però econòmicament 
dependrem d’Espanya encara 

•Solidària (a tots els nivells) •Continuarà igual en quant a autonomia, 
però amb petites millores en quant a 
autogovern 

•Que no fos exclosa, però fos més lliure •Serà un país 
•Tingués el màxim autogovern possible •Serà una nació que haurà aconseguit més 

autogovern 

•Que assolíssim independència, sobretot 
cultural, ideològica i, juntament amb 
l’idioma, que se’ns reconegués arreu del 
món com una nació real a part 

•Serà una nació, més envejada per la resta 
d’autonomies 

•Una nació més autogovernable, per vetllar 
millor pels seus interessos 

•La societat catalana obtindrà el respecte i 
la importància (política i econòmica) que es 
mereix i, per tant, un pes important en 
l’ordre mundial 

•Més competent a nivell mundial •Seguirà sent catalana pel sol fet que el 
català continuarà com a llengua, però com 
a “nació” seguirà igual que ara 

•Molt més social •No ho veig gaire positiu a nivell polític, sí 
a nivell poble. Crec que la gent que viu a 
Catalunya i que es sent catalana faran 
millor paper que els polítics 

•Que el món fos més just 

•Que es preocupessin més per les persones 
grans 
•Lliberal 
•Que no hi hagués desigualtats 
•Crítica 
•Que fos més alegre 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Que fos més oberta amb la gent de fora. 
No estem sols i cal fomentar la cooperació

•Seguirà avançant per un futur millor (no 
únic i exclusiu pels catalans) 

•Que fos oberta, solidària, respectuosa, 
democràtica, independent, amb mentalitat 
d’esquerres 

•Immersa en la diferenciació de cultures, 
en la diferenciació catalans-espanyols 

•Que estigui més reconeguda nacionalment 
i es reconeguin, sobretot, els mateixos 
drets que la resta d’espanyols 

•Una comunitat autònoma més 

•Aconseguir la independència de 
Catalunya, ja que disposem de tots els 
recursos per poder funcionar 
independentment 

•No crec que oblidi els seus problemes amb 
la dictadura, essent així més difícil una 
cohesió amb Espanya 

•Que quedés satisfeta dels canvis atorgats 
(Estatut etc.), però associada a Espanya, i 
que llavors la població catalana i espanyola 
pogués per fi conviure tranquil·la i sense 
rencors 

•Haurà de seguir lluitant per trobar el seu 
lloc i saber-se definir 

•Que estigui ben vista per la societat 
espanyola. Ni els andalusos són uns 
“borratxos” ni els catalans uns “garrepes”, 
aquests són tòpics absurds 

•El seu futur es veurà molt condicionat per 
l’Estat espanyol i tindrà encara molts 
inconvenients per avançar políticament

•Una nació, amb el seu dret a decidir sense 
estar subjecte a un altre govern 

•Tinc por que depreciï la riquesa dels 
pobles que l’envolten 

•Que fos econòmicament independent, però
involucrada amb política i la societat 
espanyola 

•Haurà avançat en les seves creences, però 
continuarà demanant més, qui sap si fins 
aconseguir la independència total 

•Evolucionada econòmicament i 
políticament, una societat més independent

•Potser aconseguirà que es reconegui com 
a nació, però no crec que arribi a assolir la 
independència 

•Una societat més preocupada pel que és 
que per ser diferent. 

•Serà igual que ara, és a dir, els joves 
seran molt conformistes i passius, i joves i 
adults seran més individualistes 

•Una societat oberta amb els demés, 
emprenedora i reconeguda  a la resta del 
món 

•Com ara, amb molts pocs canvis socials, 
econòmics i polítics 

•Que fos més europea i que la gent jove es 
mobilitzés més pels problemes que pateix 

•Evolucionarà i hi haurà una millora, però 
no total per arribar a un nivell de societat 
competent 

•Un lloc on la gent sabés on està i d’on ve 
per ajudar a evolucionar el país 

•Continuarà volent el seu propi bé, la seva 
independència... Estarem tal com ara 

•Una societat preocupada pel seu futur i no 
per les diferenciacions entre partits polítics 

•No es seguirà conformant com fins ara i 
lluitarà pels seus ideals 

•Que fos més solidària, que poguéssim ser 
lliures a l’hora de parlar i opinar 
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Respeto y tolerancia •A nivel de sueldos espero que suban y así 
tener mejor nivel de vida 

•Una Cataluña libre, pluricultural, siendo 
parte de España, dónde no falte el trabajo 
ni para mi ni para los míos 

•Rica 

•Respecte per la cultura pròpia, autonomia •Multiracial 

•Que hubiera menos contaminación. Más 
concienciación tanto del ciudadano como de
los políticos 

•Irrespectuosa 

•Respecte per la cultura pròpia, autonomia •Intolerant 

•Que escucharan más las necesidades del 
pueblo. Por ejemplo, si la vivienda es cara 
para todos, solucionar el problema, etc... 

•Una nación olvidada entre unos que 
desean el separatismo y otros que desean 
vivir 

•Que el món dels meus fills sigui millor. 
Que s’arreglin coses 

•Más o menos como ahora, pero más 
viejos. Los mismos problemas, pero con 
otros nombres 

•Que no hi hagués diferències socials, ni de 
drets ni de riquesa 

•Sin cambios 

•Que los ricos no fueran tan ricos y los 
pobres no fueran tan pobres 

•El català s’acabarà perdent 

•Que els polítics i el poble treballessin 
verdaderament junts per a arribar a algun 

•El pobre será más pobre y le costará más 
llegar a fin de mes 

•Se escucharan las necesidades •Todos colaboradores en dar nuestras 
opiniones a la hora de votar, que el pueblo 
se reúna y hayan todas las opiniones, que 
se escuche 

•Que hubiera menos contaminación. Más 
concienciación tanto del ciudadano como de
los políticos 

•Tendremos todos problemas de salud por 
la contaminación y los políticos no harán 
mucho para solucionarlo 

•Que se “mojaran” de verdad los políticos 
sobre los problemas (viviendas, sueldos, 
sanidad -falta de personal-) 

•El poble no se sentirà entès pels seus 
polítics

•Una sociedad libre donde no existiera el 
trabajo y la birra fuese gratis. Una 
Cataluña social y trabajadora dónde no 
fuésemos blanco de estúpidas envídias 
•Estar sanos 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Que no tenga ningún tipo de racismo •Serà pròspera i rica 

•Que fos tolerant i rica amb un sentiment 
multicultural 

•Diversa 

•Diversa •Será una nación autosuficiente 
•Que els impostos que se’n van cap al 
govern central fossin completament 
proporcionals als ingressos de la comunitat

•Continuarà sent una de les que més 
impostos paga 

•Que no hi hagués tants miraments en 
contra dels drets dels catalans 

•Difícilment es reconeixerà com a nació. 
Suposo que millorarà en el sistema sanitari 

•Que fos com al Regne Unit: un conjunt de 
nacions 

•Serà el centre d’atenció de la resta de 
l’Estat 

•Que hi hagués més zones verdes i menys 
pol·lució 

•Enfrontada 

•Disminució de tipus i varietats d’impostos •Continuarà sent atacada socialment per la 
resta del país 

•Que els sous fossin més alts •Catalunya y el resto del mundo serán 
iguales 

•Que la jornada laboral fos més curta i tots 
tinguessin més temps lliure 

•Hi haurà tants cotxes i motos que no es 
podrà anar enlloc 

•Que fuese más liberal •Estarà tot massa poblat i cada vegada 
quedarà menys per disfrutar 

•Benavinguda •Hi haurà molta més corrupció en tots els 
àmbits 
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Que hi hagués més tolerància entre 
nosaltres 

•Serà el mateix, però pitjor (problemes 
econòmics). Més moderna, però 
problemàtica 

•Menys problemes per ser catalana •Creixement econòmic 

•Una Catalunya catalana, amb bones 
solucions per tot 

•Barreja de cultures amb armonia 

•Més moderna •Igual tolerància o menys 

•Millora dels drets laborals i ciutadans •Menys problemes, espero 
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 "M'agradaria que..." "Crec que..."

•Que fos una societat rica •Serà difícil poder arribar a finals de mes 
una vegada pagada la hipoteca, l’escola 
dels fills, etc... 

•Que no es barallés per poder •Continuarà depenent d’Espanya i serem 
més capitalistes 

•Que no hi hagués diferències entre les 
persones i que no es tingués en compte la 
llengua, el color o les tradicions 

•Pot ser que visqui una altra guerra civil o 
espanyola per la immigració, etc. 

•Que fos igual per tothom, sense diferència 
de sexe, raça, religió, etc

•Una societat de “barreig” a causa de la 
immigració 

•Gent blanca, negra, moros...visquessin 
tots junts i feliços 

•Hi haurà persones més respectuoses i 
encara en quedaran de més obtuses 

•Que les persones sapiguem escoltar-nos •Serà un poble amb moltes cultures i anirà 
bé si se sap organitzar 

•No es tanqués tant com a societat i que 
també sentís la seva identitat nacional, ja 
que, si un país s’acceptés, es podria fer 
més coses per a tots 

•Serà un poble massa generós

•Una Catalunya independent, però 
federalista a nivell global i satisfeta, 
solidària, integradora... 

•Continuarà sentint-se només catalana i 
això perjudicar, no només a Catalunya, 
sinó també a nivell d’Espanya 

•Catalunya independent, que el PP no 
tregués cap vot a les eleccions catalanes 

•Les coses no canviaran gaire (tret que 
algun desastre ens espavili) 

•Que tingués més dret a decidir •La societat continuarà sense implicar-se 
perquè les coses no canviaran gaire i la 
gent hi perdrà l’interès 

•Que fos una societat competent i 
reconeguda arreu 

•Més o menys com ara 

•Es solidaritzés més per interessos socials i 
s’impliqués més 

•Una societat injusta i plena de gelos 

•Societat justa i igual per tothom •Un món més capitalista i injust del que 
estem patint 

•Que el respecte cap a la persona i les 
seves necessitats bàsiques anés per davant 
de tot 

•Uns seran molt rics i els altres seran molt 
pobres (la classe obrera) 

•Que tothom pogués tenir un plat de 
menjar sempre que tingués gana 

•Hi haurà dos grans grups molt diferenciats 

•Un monopoli on qui no faci el que diuen 
els que manen no viurà amb una qualitat 
bàsica de vida 
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Ser solidarios •Influenciada por los intereses económicos 

•Ser respetuosos •Más abierta a otras culturas

•Solidaria •Mucho más multicultural, con políticos que 
reflejen la diversidad cultural 

•Que fuéramos más plurales •Más independiente del estado 

•Que fuéramos más solidarios •Seremos una comunidad autónoma con 
estatut 

•Que la cultura catalana tingués en compte 
la decisió de totes les minories 

•Una nación mejor consolidada 

•Que no fuera una nación criticada y mal 
vista por el resto de ciudadanos del Estado 

•Autocomplaciente   

•Que la cultura catalana fos un exemple a 
seguir per la resta del país 

•La cultura catalana continuarà amb la 
seva lluita respecte la resta del país 

•Tuviera igualdad de condiciones para todo 
el mundo 

•Un poquito más proactiva que ahora 

•Un acceso a la vivienda más barato •Burguesa 

•Que la sociedad catalana aumentara su 
calidad de vida 

•Mucho más opaca en cuanto a información 
(más sobre información, menos verdadero 
conocimiento de los movimientos políticos 
reales) 

•Que sigamos teniendo libertad de opinión 
y derecho a expresarnos 

•Más avanzada en valores 

•Formemos parte de una República •Una sociedad libre y justa con grandes 
valores 

•Se le escuchara más y no fuera tan 
perjudicada por la información de los 
medios de comunicación 

•Más tecnológica 

•Una sociedad más sensible a la necesidad 
humana de reunión: más zonas verdes, 
más edificios comunitarios dedicados a 
talleres, debates…etc. Sin prohibiciones de 
•Que se diera más apoyo a todos los 
ámbitos culturales 
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"M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Menys ofegada econòmicament •Més endeutada 

•Que fos una societat plural, igualitària i 
amb amplitud de mires 

•Intolerant 

•Que fos plural •Més tolerant 
•Que fos un exemple d’integració 
multicultural a nivell Europeu 

•Una mescla de cultures amb diferents 
graus d’integració 

•Que respecti molt als immigrants que 
vénen a fer país 

•Més diversa 

•Tolerant •Multicultural 

•Una societat pluricultural amb identitat 
pròpia 

•Més nacionalista i excloent 

•Que sentís el ser català més que el fet de 
pertànyer a una zona de Catalunya 

•Independent 

•Que fos realment entesa i respectada a la 
majoria de zones d’Espanya 

•Dividida 

•Que fos menys nacionalista •Serà igual de competitiva i innovadora 
com fins ara 

•Igualtat social •Una societat pròspera (infraestructures, 
estudis, indústria...) 

•Que fos lluitadora •Una societat de grans desequilibris 
•Més crítica •Difícil en el dia a dia 

•Útil per la societat
•Conformista 

Futur Societat catalana - Joves de 25 a 29 anys, itinerari d'estudis superiors, 
Vilanova i la Geltrú
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Més plural més tolerant i més lliure de 
prejudicis 

•Ultraliberal 

•Tolerant, d’esquerres, ecologista i amb un 
món sostenible i independent 

•Romandrà l’etern problema català a 
Catalunya i a Espanya. D’alguna cosa ens 
haurem de divertir 

•Que la societat catalana el 2026 acabés 
per tenir una acomodació federal asimètrica
dins l’Estat espanyol 

•Semblant a la d’ara, buscant el seu 
reconeixement i amb una societat que viu 
com ara, amb els mateixos valors 

•Independent, un país normal i amb uns 
valors més elevats que actualment 

•Creo que Catalunya llegará muy lejos 
(pero no se dónde...) 

• Reconocida, multicultural, que explote lo 
que tiene ahora 

•Societat molt igualitària en quant a 
manera de pensar, poca responsabilitat i 
individualista 

•Més varietat de pensament, eradicació de 
la pobresa i desestructuració de les famílies 

•Igual que ara mateix, amb partits polítics 
com CIU o PP (improbable) i fent tot el 
possible per un món insostenible i 
completament desigual afavorint els rics 

•Sigui socialista (comunista) •Com vulguin els governants 

•Més madura, més culta, més lliure •Poc més madura i força més lliure 

•Pues no sé, la verdad es que sólo llevo 2 
años y medio viviendo aquí y por ahora me 
gusta mucho esta “libertad” que hay (las 
comillas las pongo por la diferencia que 
encuentro con Cantabria) 

•Lo que me gustaría que fuera 

Futur Societat catalana - Joves de 19 a 26 anys, afiliats a partits polítics
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Me gustaría que fuese más abierta, más 
consecuente, más democrática, más 
solidaria, menos corrupta. No lo digo por la 
sociedad catalana en particular, no la veo 
demasiado distinta de las sociedades 
europeas en general 

•El nivell de vida continuarà creixent, si no 
peta per algun lloc 

•Fora classes socials i teixit entre pobles •Capitalisme 

•Autodeterminació •Difícil de saber-ho, depèn de com 
evolucionem, si s’aguditza el conflicte les 
coses canviaran, si tot continua igual, 
continuarem amb els mateixos problemes i 
dificultats 

•Independent •Al 2026 no ho se, però crec que la nostra 
generació veurem un gran conflicte a 
escala mundial (guerra, gana...no ho se!) 

•Voldria que s’assolís l’autodeterminació 
dels països catalans i que el teixit social fos 
tant fort que els ciutadans poguessin ser 
partícips de la presa de decisions 

•Creo que será más cerrada, represiva, 
desconfiada... No lo digo por la sociedad 
catalana en particular, creo que es la tónica 
que seguirán las sociedades europeas en 
general. 

•Més o menys cohesionada •Tindrà més autonomia 
•Que estés cohesionada socialment •No serà més cohesionada, però no gaire 

menys 

•Espero que la gent prengui més 
consciència dels problemes que ens 
envolten i es puguin donar respostes a 
aquestes situacions 

•Estarem en el procés (de que s’acabin les 
classes socials) 

•Que es conscienciés cada cop més, però 
ho veig molt impossible, la gent cada cop 
està més acomodada i té menys inquietuds 
per haver de sortir al carrer a lluitar 

•Consolidació d’un auge nacionalista 

Futur Societat catalana - Joves de 19 a 26 anys, implicats en moviments socials
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Que es creés més teixit social per a poder 
crear un contrapoder més fort i així poder 
trencar amb el sistema i crear-ne un de 
nou 

•No dic que serà millor ni pitjor, però crec 
que el moviment social avançarà i la 
política, al mateix temps, disminuirà en 
força, referint-me a que cada cop més 
s’aproparà més a les expectatives del 
govern central 

•Socialisme. Entenc el socialisme com a via 
cap a una societat lliure i sense classes, 
comunisme llibertari 

•Crec que estarà polititzada, crec que 
augmentarà el conflicte social i els 
mecanismes per a invisibilitzar-ho 

•Que no hi hagués cap mena de 
nacionalisme 

•Crec que s’aproparà al putu estatut i que 
les coses s’aniran complicant en termes de 
sistema. Aquest anirà evolucionant fins que 
peti, fins que el sistema no sigui capaç de 
resoldre els dèficits que ell mateix provoca 

•Un gir en la política de la societat. Una 
societat amb valors amb gent participativa 
i solidària 
•Que es polaritzés més i que es polititzés. 
Que hi hagués conflicte per poder-lo 
superar 

•Amb inquietuds personals, amb iniciativa. 
Que tot això es reflecteixi en un estat 
horitzontal amb democràcia directa

(continuació) - Joves de 19 a 26 anys, implicats en moviments socials
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."
•Que la gente sea más abierta y que 
entiendan más la inmigración, que 
tengamos más posibilidades de tener un 
trabajo, estudios, etc. Deseo poder hablar 
catalán como una catalana y tener muchas 
posibilidades de trabajar

•Será una sociedad muy avanzada en todos
los sentidos y que gracias a “no tantas” 
dificultades que muestran a los inmigrantes 
respecto a las demás comunidades, les 
ayudará a avanzar

•Vivir en un país pacífico y libre, sin tener 
la necesidad de esconder mi identificación 
de pertenecer a dos culturas

•La mezcla de culturas favorecerán la 
comunicación entre inmigrantes y los 
derechos se empezarán a igualar 

•Que su sociedad no diferenciara culturas, 
que fuera más consciente de que todos 
tenemos los mismos derechos. Que la 
educación mejore

•Los niños, al haber crecido con 
inmigración, no discriminarán tanto a los 
inmigrantes, serán parte de su realidad 

•Que fuese una región de referencia por la 
paz, pluricultural y de gran progreso 
económico 

•Habrá más políticos inmigrantes y se dará 
más importancia a los temas relativos a las 
personas inmigrantes 

•Que fuera abierta para todos los 
inmigrantes 

•Un lugar conocido en el mundo por su 
variedad de culturas y oportunidades 

•Que Catalunya fuera una comunidad como 
en mi país porque mi país creo que algún 
día será mejor 

•La gente será más abierta con la 
inmigración, pues hay gente que no han 
adoptado mucho la inmigración y tampoco 
han viajado mucho por África 

•Que fuese totalmente generosa con los 
inmigrantes que provienen de fuera, en 
cuanto a aceptación de sus derechos, etc. 
También que fuese una sociedad avanzada 
y reconocida mundialmente y con el 
correspondiente peso en cuanto a 
decisiones, etc

•Será un poco más culturizada e integrada 

•Que se fijaran más en lo que aportan los 
inmigrantes para facilitar la integración 

•Más abierta a las distintas culturas y a los 
cambios sociales del momento 

•Que los catalanes aprendieran más sobre 
los países y las culturas de los inmigrantes 
y de esta manera llegaran a entenderlos 
mejor 

•Será un país independiente 

•Que Catalunya fuera un país •Será mucho mejor, será un país 

•Que fuera una “unidad” indistinguible de 
España y del mundo en general 

•Será más autónoma, más cosmopolita, 
tendrá más fuerza a la hora de tomar 
decisiones importantes para España 

•Que la sociedad catalana no se sienta 
aislada del resto de España 

•Será una gran sociedad, tenida en cuenta 
por todo el mundo y tendrá su 
correspondiente peso en cuanto a las 
decisiones, al menos europeas 

•Que se acabe la siempre tensión entre 
Catalunya y España, que se curen las 
heridas y que se entierre el pasado

•Creo que hará parte de la evolución de un 
mundo perfecto y les deseo mucha suerte 

Futur Societat catalana - Joves de 19 a 26 anys, de famílies immigrades
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 "M'agradaria que..."  "Crec que..."

•Que abriera las puertas sin recelo, más 
comprensiva con los demás, más cívica. 
Que haya más ayudas a los necesitados. 
Que mantengan un buen diálogo con las 
sociedades del resto de España y del 
mundo en general

•Será buena con la política y todos los que 
no son de aquí se sentirán ciudadanos y así 
podrán ir votando por el partido que les 
guste 

•Que fuese una sociedad unida y que 
escuche a todas las personas con algún 
problema social etc. También que fuese 
reconocida mundialmente por su avanzado 
bienestar y unificación 

•Será una sociedad que dé más 
oportunidades a la gente de otros países 

•Que Catalunya siga igual o mejor con lo 
que construye 

•Será más abierta respecto a los 
extranjeros. Les dará más oportunidades 
para que tanto la sociedad catalana como 
los extranjeros progresen social y 
económicamente 

•Que fuera el mejor lugar del mundo para 
los inmigrantes porque estoy viviendo aquí 
y porque me gusta el turismo de mi país, 
que cada vez recibe más gente catalana 

•Será una región que estará recuperándose 
de una gran crisis social, causada por el 
“boom” de la inmigración y la situación 
actual socio-política internacional 

•Que hubiera más justicia y menos 
explotación laboral con los inmigrantes 

•Creo que Rumania será igual que España 
dentro de 20 años, más o menos

•Que se ayude más a los inmigrantes y se 
les dé más apoyo 

•Que se revalorara la vivienda y los precios 
fueran más justos para que el trabajador 
medio tenga una casa digna 

•Que los políticos evitaran los errores que 
han hecho otros políticos de otra parte en 
sus inicios
•Que dentro de 20 años hubiera el mismo 
presidente 

•Que Catalunya represente a una España 
moderna, abierta a las diferencias, abierta 
a las críticas 

 (continuació) - Joves de 19 a 26 anys, de famílies immigrades
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5.2. Paraules clau 

Seguidament es recullen les paraules clau associades als 
diferents àmbits temàtics en els que s’han classificat les 
respostes dels joves. 

Les xifres dels quadres corresponen al nombre de cops que els 
joves han citat cada paraula 

5.2.1.Futur personal 

Feina 

Feina 35 Assalariada 2 
Treball 24 Cultura 2 
Professional 5 Que es valori 2 
‘Currante’ 3   

Família 

Família  53 Mare 11 
Parella 13 Casat/da 7 
Pare 13   

Habitatge 

Hipoteca 19 Vivenda 5 
Casa 15 Habitatge 2 
Pis 12   

Salut 

Salut 12   

Estabilitat econòmica 

Econòmic/a 11 Diners  6 
Sou 9 Rics 4 
Equilibri 7   

Realització personal 

Feliç 38 Escollir 2 
Lluitar  14 Independent 1 
Lliure 2 Il·lusions 1 
Adaptar-se 2   

Implicació Social 

Lluitar 6 Solidari/a 1 
Canviar 5 Injustícia 1 
Millorar 1   

Lloc en la societat 

Un més 6   

Marc Social 

Drets 2 Poder 1 
Necessitats  2   
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5.2.2.Futur de la societat catalana 

Política  

Política 40 Madura 2 
Socialisme 4 Votar 2 
Canvi 4 Conformista 2 
Govern 3 Monarquia 1 
Esquerres 3 Ambiciosa 1 
Corrupta 3 Lluitadora 1 
Democràcia 2   

Economia 

Economia 22 Sous 6 
Riquesa 12 Impostos 5 

Relació Catalunya i Estat espanyol 

Independència 29 Autogovern 4 
Espanya 28 Autonomia 4 
Catalunya 26 Autodeterminació  3 
Nacionalisme 22 Nació 3 
País 20 Estat Espanyol 2 
Lliure 12 Autocomplaent 1 

Estatus Catalunya 

Reconeixement 7 Competent 2 
Europea 6 Potència 2 
Mundial 3       

Convivència i diversitat 

Cultura 27 Comunicació 3 
Immigrants 25 Comprensió 3 
Respecte 13 Oberta 2 
Tolerància 12 Cívica 2 
Solidaritat 12 Intolerància 2 
Ciutadans 6 Igualtat 1 
Oportunitats 5 Pacifista 1 
Multicultural 5 Violent 1 
Conflicte 4 Perillós 1 

Temes socials 

Social 21 Benestar 3 
Drets 13 Justícia 1 
Injustícia 4 Canvi 1 
Necessitats 3 Evolució 1 

Llengua i cultura catalana 

Català 7 Cultura Catalana 4 
Cultura 5 Idioma 1 
Llengua 5   
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Medi ambient 

Contaminació 2 Energies Renovables 1 
Zones Verdes 2 Pol·lució 1 
Insostenible 1   

Societat sense canvi 

Igual 16 Canvis 4 

Altres 

Moderna 5 Alegre 1 
Crítica 2 Superficial 1 
Avançada en valors 1 Responsable 1 
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5.3. Equip investigador  

L’equip de persones que han dut a terme aquest estudi està 
format per: 

Núria Valls  

Ha realitzat la carrera de Ciències de la Informació a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau en Ciutadania i 
Immigració a la Universitat Pompeu Fabra. Directora general 
de la Federació Catalana de l’Esplai fins 2002, i vicepresidenta i 
patrona fundadora de la Fundació Catalana de l’Esplai de 2002-
2005. Actualment és coordinadora de l’Observatori del Tercer 
sector i participa en estudis sobre òrgans de govern, entitats 
de segon nivell i entitats juvenils, entre altres. 

Clara Créixams  

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Ha realitzat un postgrau en Intervenció Social 
a la Universitat Ramon Llull. Ha estat responsable de 
màrqueting a The North Face els darrers anys i ha treballat en 
diversos projectes en l'àmbit de la recerca psicològica i en 
d'altres d'inserció laboral. Ha participat en les recerques ‘La 
realitat juvenil a Catalunya’ i ‘Els aprenentatges en el 
moviment d’educació en el lleure: de la participació al mercat 
laboral’, encarregades per l’Observatori Català de la Joventut. 

Andrea Borison 

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural i en Història per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un Diploma 
d’Estudis Especialitzats en Antropologia Bàsica i Aplicada per la 
mateixa universitat. Fins a febrer del 2006, ha estat treballant 
a l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) i ha participat en 
diferents recerques sobre alumnat d’origen estranger a les 
escoles de Barcelona. Ha participat en la recerca ‘Els 
aprenentatges en el moviment d’educació en el lleure: de la 
participació al mercat laboral’, encarregada per l’Observatori 
Català de la Joventut. 

Anna Font  

És llicenciada en Psicologia per la UAB. Actualment està cursant 
un màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada, a la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ha treballat com a tècnica de selecció de personal i 
en entitats juvenils. Ha participat en les recerques ‘La realitat 
juvenil a Catalunya’ i ‘Els aprenentatges en el moviment 
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d’educació en el lleure: de la participació al mercat laboral’, 
encarregades per l’Observatori Català de la Joventut. 


