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Presentació 
La crisi sanitària i social ocasionada per la Covid-19 ha causat un impacte sense precedents 

en la població. Aquest impacte s’observa en molts àmbits: treball, educació, habitatge, 

mobilitat, salut, oci i lleure, entre d’altres. La incidència també s’ha notat entre la població 

jove de l’Alt Empordà.  

Les crisis, en aquest cas sanitària i social, però també econòmica, afecten en major mesura a 

les persones més vulnerables, és a dir, aquelles que disposen de menys recursos i són més 

vulnerables. La població jove, a l’estar en procés de creació de la seva trajectòria vital i 

autonomia, és més vulnerable a les crisis, alhora la població jove ha estat afectada també per 

la crisi financera de 2007, sigui directament o a través de les seves famílies o circumstàncies. 

Per tant, l’afectació Covid-19 ha de ser notable entre la població jove.  

Durant el 2020 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, concretament l’Oficina Jove, amb el 

suport tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia desenvolupen el Pla Comarcal de Joventut de 

l’Alt Empordà. En aquest document es realitza la Diagnosi la qual contempla dades referents 

al 2019, i és a partir d’aquestes dades, que es construeix el Pla d’actuació, per al període 2020-

2024.  

El present informe pretén comprendre quin ha estat l’impacte que la Covid-19 ha tingut sobre 

les persones joves de l’Alt Empordà des de les dades disponibles el 2021, en àmbits d’actuació 

com la formació, l’ocupació, la salut o la connexió digital. Per d’aquesta manera, comprendre 

com s’han vist afectades les necessitats juvenils i en conseqüència adaptar les polítiques de 

joventut que s’estan desenvolupant a la comarca.  

D’aquesta manera, l’informe duu a terme una revisió dels indicadors clau que tenen afectació 

sobre la població jove, amb especial atenció sobre els canvis de patrons abans i després de la 

pandèmia de la Covid-19 i les respectives onades. Cal tenir present que bona part del treball 

de camp s’ha realitzat a finals de 2021 i la redacció de les conclusions a principis de 2022, per 

tant, la majoria d’indicadors no contemplen les afectacions de la variant Òmicron.   
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Metodologia 
El treball de camp per a la realització d’aquest estudi s’ha iniciat el 21 d’octubre de 2021 i ha 

finalitzat el 20 de desembre de 2021. L’objecte d’estudi és l’afectació que la Covid-19 ha tingut 

sobre la població jove de l’Alt Empordà, especialment en els àmbits formatiu, laboral, salut i 

connexió digital. Per dur a terme el treball de camp s’ha fet una sessió tècnica, sessions joves, 

una enquesta jove i la revisió d’estadístiques públiques. En total ha participat 2.997 persones.  

Taula 1: Treball de camp i participació 

 Participants 

Sessió Tècnica 11 

Sessió Joves 12-17 11 

Sessió Joves 18-29 6 

Enquesta Jove 2.948 

Sessions autogestionades 21 

Total  2.997 

 

Sessió tècnica 

El 21 d’octubre de 2021 es realitza a l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la 

sessió tècnica de l’estudi. A la sessió hi participa tècnics de joventut compartits entre els 

diversos municipis de l’Alt Empordà, tècnics locals de joventut i altres tècnics i informadors 

de l’Oficina Jove. Més enllà dels aspectes tècnics i operatius de la dinamització de l’enquesta 

i les sessions autogestionades, la sessió tècnica se centra a recollir quines són les percepcions 

dels i les tècniques sobre els efectes que ha provocat la pandèmia sobre la realitat de les 

persones joves, i sobretot en els àmbits de la formació, l’ocupació, la salut i la connectivitat 

digital. 

Sessions joves  

El 13 de novembre de 2021, es duen a terme dos grups de discussió a la Plaça Catalunya de 

l’Escala amb jovent de l’Alt Empordà. Un grup d’adolescents de 12 a 16 anys, amb 11 

participants (10 noies i 1 noi). L’altre grup de joves de 17 a 30 anys amb 6 participants (4 nois i 

dues noies).  
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Sessions autogestionades 

Duran el treball de camp els equips tècnics de joventut duen a terme sessions 

autogestionades. Sessions dissenyades per la Fundació Ferrer i Guàrdia, però dinamitzades 

per l’equip tècnic del Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà. Les sessions 

autogestionades es categoritzaven entre les dirigides a adolescents (de 12 a 16 anys) i les 

dirigides a joves (de 17 a 30 anys). S’organitzaven en blocs temàtics: formació i salut (pels 

grups de 12-16), i ocupació i salut (pels grups de 17-30). Es realitzen 4 sessions 

autogestionades, tres sessions de 12 a 16 anys (on han participat 4 noies i 11 nois) i una de 17 

a 30 anys (on han participat 3 noies i 3 nois).  

Enquesta 

L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà es realitza 

durant el 25 d’octubre i el 20 de desembre de 2021 per part dels i les tècniques de joventut de 

l’Alt Empordà i altres tècnics i informadors de l’Oficina Jove. Es recullen un total de 2.948 

enquestes vàlides, l’enquesta s’adreçava a joves de 12 a 29 anys residents a l’Alt Empordà. Cal 

tenir present que l’enquesta té un biaix destacable en l’edat, atès que les persones menors 

d’edat representen el 86%, mentre que segons les dades d’Idescat (2020) les persones menors 

d’edat representen el 34%.  

Taula 2: Principals variables descriptives 

Tipologia 
Nombre 

respostes 
% 

Sexe 

 Dona  1.455 50,1 

 Home  1.384 47,7 

Opcions no binàries 63 2,2 

  Total 2.902 100 

Edat   

 Major de 18 anys  410 14,1 

 Menor de 18 anys  2.507 85,9 

  Total 2.917 100 

Tipus residència   

 Barri no cèntric del municipi o urbanització  1.267 46,5 

 Casa aïllada  189 6,9 

 Centre del municipi  1.268 46,5 

  Total 2.724 100 

Jove pròxima al risc de vulnerabilitat   

 Risc vulnerabilitat  441 15,0 

 Sense Risc Vulnerabilitat  2.499 85,0 

  Total 2.940 100 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 
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Una de les principals variables creades a l’enquesta i utilitzada de forma intensiva en la 

diagnosi (com a variable independent o predictora) és l’índex sintètic de risc de vulnerabilitat, 

aquest índex índica del conjunt de joves, el 15% que presenten més vulnerabilitat, en 

variables com:  

- Ràtio de residents a la llar no dependents (16-65 anys) sobre el total de residents a la 

llar.  

- Ràtio de residents a la llar no dependents amb ingressos sobre el total de residents a 

la llar no dependents. 

- Nivell formatiu de pares i mares. 

- Ràtio de vehicles, patinets elèctrics, tauletes, telèfons i ordinadors sobre el total de 

residents a la llar.  

Els valors obtinguts s’estandarditzen i es construeix l’índex sintètic, posteriorment es 

categoritza al percentil 15 (el 15% inferior) com a joves en risc de vulnerabilitat. Per tant, la 

variable no suposa un indicador objectiu de la vulnerabilitat social sinó una orientació de 

quina és la situació d’aquelles persones joves amb accés a menys recursos.  

Revisió de fonts estadístiques 

Per tal d’obtenir dades referents a l’Alt Empordà que emmarquin com a mínim l’inici de la 

pandèmia s’ha recorregut a diverses fonts estadístiques. Cal tenir en compte que moltes de 

les dades estadístiques disponibles no estan actualitzades per al període d’interès, per tant la 

capacitat per recollir informació és limitada. S’ha obtingut dades a partir del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Dades Obertes de Catalunya, l’Observatori del 

Treball i Model Productiu, el Departament de Salut i de l’Enquesta de la joventut de Catalunya 

del 2017 per tal d’obtenir referència en certs aspectes.   
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Resultats 
El següent apartat mostra les anàlisis fetes sobre els principals indicadors. Els resultats es 

mostren agrupats pels àmbits temàtics de: formació, ocupació, salut i connexió digital.  

Formació 

A continuació es mostren els resultats referents a l’àmbit formatiu de les estadístiques 

públiques, cal tenir present que hi ha indicadors que no estan disponibles per l’escenari de 

pandèmia i post-pandèmia; les anàlisis dels grups de discussió amb joves i amb equips 

tècnics.  

Estadístiques públiques 

La següent taula mostra el nombre de grups, les places ofertes i les assignacions a l’ESO en els 

municipis de l’Alt Empordà per al curs 2020/2021. La comarca va oferir un total de 1.544 places 

i es va assignar el 93,9% un percentatge superior a l’assignat a nivell català amb el 85,9%. Pel 

que fa als municipis el percentatge d’assignació és similar, destacant el percentatge 

d’assignació de Cadaqués amb el 19% i Vilafant amb el 112,9%.  

Taula 3: Nombre de grups, places ofertes i % assignacions a l’ESO curs 2020-2021, Alt Empordà 

Territori Nombre grups Places ofertes Assignacions % assignacions sobre places ofertes 

Catalunya 11.679 72.331 62.161 85,9% 

Alt Empordà 222 1.544 1.450 93,9% 

Cadaqués 4 21 4 19,0% 

Castelló d'Empúries 25 171 163 95,3% 

L'Escala 15 134 116 86,6% 

Figueres 104 630 614 97,5% 

La Jonquera 9 95 70 73,7% 

Llançà 13 106 95 89,6% 

Peralada 2 60 60 100,0% 

Roses 38 242 232 95,9% 

Vilafant 12 85 96 112,9% 

Font: Departament d’Educació 

El gràfic indica l’alumnat matriculat en els centres docents segons els ensenyaments que 

cursen a l’Alt Empordà. Concretament, es mostra l’alumnat de Batxillerat (BATX), Educació 

Secundària Obligatòria (ESO), Formació Professional (FP) i Programa de Formació i Inserció 

(PFI). Només es disposa informació referent pel curs de 2020-2021 per a Batxillerat, ESO i 

Ensenyament d’Idiomes. En tots els casos s’observa un creixement en el nombre d’alumnes 

matriculats.  

Sobretot els estudis que han crescut més amb matriculats ha estat l’ESO que ha augmentat 

en 957 alumnes entre el  curs 2015-2016. Per altra banda, Batxillerat i FP només han crescut 

en 125 i 89 alumnes respectivament.  
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Gràfic 1: Matriculacions segons estudis, Alt Empordà 

 

Font: Sistemes d’informació del Departament d’Educació, Dades Obertes de Catalunya 

Pel que fa al nombre de matriculats a Batxillerat, ESO, FP, Educació d’Idiomes i Programes de 

Formació i Inserció segons sexe, també s’observa un creixement en el nombre d’alumnes 

matriculats de forma constant, tant per homes com per dones. Alhora la seva proporció és 

similar des del cus 2015-2016 fins al curs 2019-2020.  
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Gràfic 2: Nombre alumnes matriculats segons sexe 

 

Font: Sistemes d’informació del Departament d’Educació, Dades Obertes de Catalunya 

El fracàs escolar es mesura com aquell alumnat matriculat a 4t d’ESO que s’avalua però no 

promociona. Durant el curs 2018-2019 a Catalunya el fracàs escolar es va situar a l’11,1%, a 

l’Alt Empordà, en canvi, aquest valor va augmentar fins al 17,5%, principalment pel pes que 

Figueres té sobre l’alumnat matriculat que no promociona que representa el 23,4% i un total 

de 163 alumnes d’un total de 683 alumnes matriculats. El fracàs escolar a Castelló d’Empúries  

i l’Escala també és destacable atès que se situa al 12,9% i 13,8% respectivament. Altres 

municipis com Roses, Vilafant i Llançà tenen un fracàs escolar més baix, del 10,4%, el 5,1% i el 

9,9% respectivament. 

Taula 4: Fracàs Escolar municipis de l’Alt Empordà, curs 2018-2019 

Territori Matriculats Promocionen % Fracàs escolar 

Catalunya 75.394 67.053 11,1% 

Alt Empordà 1391 1148 17,5% 

Cadaqués 21 19 9,5% 

Castelló d’Empúries 132 115 12,9% 

l'Escala 109 94 13,8% 

Figueres 683 520 23,9% 

La jonquera 65 54 16,9% 

Llançà 81 73 9,9% 

Roses 222 199 10,4% 

Vilafant 78 74 5,1% 

Font: Departament d’Educació 
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El següent gràfic mostra dades de l’abandonament prematur dels estudis1 entre la població 

de 18 a 24 anys, és a dir aquelles persones joves que ha assolit com a màxim la primera etapa 

de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup d'edat. Aquest 

indicador no està disponible per a l’Alt Empordà, per tant, les dades són referents a Catalunya, 

Espanya i la Unió Europea. S’observa que l’Abandonament Prematur dels Estudis ha disminuït 

en els darrers 20 anys, tant a nivell espanyol, com europeu els percentatges s’acosten als 

objectius, els quals són del 15 i 10% respectivament.  

Gràfic 3: Abandonament Prematur dels Estudis, Catalunya, Espanya i UE, Evolució 

Font: Departament d’Educació 

També per als mateixos territoris, la taxa d’ocupació dels recent graduats, és a dir persones 

entre 20 i 34 anys que han assolit com a mínim el nivell de formació de segon cicle 

d’ensenyament secundari en el període d’entre 1 i 3 anys abans de l’any de referència. Aquesta 

taxa no ha variat substancialment en els darrers 14 anys i s’ha mantingut entre els 70 i 78%.  

                                                                    
1 Dades provisionals per 2021 Catalunya, 2020 UE i ruptura de sèrie el 2014, 2006, 2005 i 2003. 
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Gràfic 4:  Taxa d’ocupació dels i les graduades recents (20 a 34 anys), Catalunya, Espanya i UE, Evolució 

 

Font: Departament d’Educació 

Enquesta jove 

El 97,2% de la població enquestada afirma estar estudiant actualment, concretament el 68% 

està estudiant l’ESO, el 17% Cicles Formatius, el 12% Batxillerat, i la resta altres estudis. Pel 

que fa a l’alumnat de Batxillerat cal destacar que el percentatge de dones que l’estudien és 

més alt que el d’homes, de la mateixa manera el percentatge d’alumnat sense risc de 

vulnerabilitat que l’estudien és més alt que el de joves en risc de vulnerabilitat. En el sentit 

contrari, als cicles formatius el percentatge d’alumnat amb risc de vulnerabilitat que 

l’estudien és superior que el de l’alumnat sense risc.  

A la població jove enquestada se’ls hi pregunta quina valoració realitzen dels seus estudis, el 

28% fan una valoració molt positiva, el 55% una valoració més positiva que negativa, el 16% 

una valoració més negativa que positiva i el 2% una valoració molt negativa. No s’observen 

relacions significatives segons gènere, edat, risc de vulnerabilitat, dimensió de municipi o 

tipus de residència.  

El comparar-ho amb les dades de Catalunya de l’Enquesta de la joventut de Catalunya del 

2017 (Molt positiva 32,6%, Més positiva que negativa 47,6%, Més negativa que positiva 12,3% 

i Molt negativa 3%) veiem que les respostes a Catalunya són lleugerament més positives a l’Alt 

Empordà. 
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Gràfic 5: Valoració dels estudis

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Als i les participants de més de 16 anys també se’ls hi pregunta si els pròxims dos anys tenen 

previst fer una formació reglada o curs ocupacional. El 72% afirma que té previst estudiar en 

els pròxims dos anys, però s’observen diferències significatives entre les dones, atès que el 

76% d’elles ho afirma.  

Gràfic 6: Previsió de fer formació reglada o ocupacional en els pròxims 2 anys

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

El 84% de la mostra analitzada va estudiar durant la pandèmia, a aquestes persones també 

se’ls hi pregunta quina valoració fan dels estudis durant la pandèmia, el 17% molt positiva, el 

37% més positiva que negativa, el 38% més negativa que positiva i el 8% negativa. Per tant, 

les valoracions negatives representen el 46%, mentre que les valoracions generals dels 

estudis representaven el 18%, els estudis durant la pandèmia (tancament de centres, classes 

telemàtiques o confinaments parcials) es valoraria molt més negativament que el conjunt 

dels estudis. També cal tenir present que de forma general aquelles persones que valoren 

positivament els estudis en general també han valorat positivament els estudis durant la 
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pandèmia i per contra aquells que valoren negativament els estudis en general també han 

valorat negativament els estudis durant la pandèmia.   

S’observen diferències significatives segons gènere, el percentatge de dones que valoren 

negativament els estudis durant la pandèmia representen el 49%, mentre que els homes 

representa el 43%. De la mateixa manera el percentatge de majors de 18 anys que valoren 

negativament els estudis durant la pandèmia representen el 59%, mentre que entre els 

menors representa el 44%.  

Gràfic 7: Valoracions dels estudis durant la pandèmia

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Entre aquelles persones que han valorat negativament els estudis durant la pandèmia, se’ls 

hi demana que indiquin els principals efectes negatius. En primer lloc, un 64% destaca efectes 

sobre el rendiment acadèmic, un 63% efectes emocionals, a major distància un 35% efectes 

sobre la relació amb els companys i companyes o el 28% efectes sobre les expectatives de 

futur. En menor mesura es destaquen efectes sobre la salut  i sobre la relació amb el 

professorat, representant 1 de cada cinc joves respectivament.  

S’observen diferències significatives segons gènere, atès que les dones que destaquen 

afectacions emocionals representen un 71%, mentre que els homes representen un 52%. Els 

i les joves majors d’edat també destaquen més afectacions emocionals representant un 74% 

mentre que els menors representen el 60%. 
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Gràfic 8: Efectes negatius dels estudis durant la pandèmia 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Grups de discussió amb joves 

Pel que fa a l’afectació de la pandèmia de la Covid-19 en l’educació del jovent de l’Alt 

Empordà, s’observa que els diferents grups d'edat ressalten vivències diferents. Es fa especial 

referència al confinament més estricte que es va viure als inicis de la pandèmia.  

Els adolescents relaten una experiència generalment negativa. En primer lloc, la nova 

modalitat de les classes els ha provocat desmotivació (principalment per no poder veure les 

companyes de classe i especialment quan l’avaluació no era vinculant). En segon lloc, han 

trobat més dificultats per seguir el temari impartit (asseguren que els ha costat més prestar 

atenció durant les classes telemàtiques). Per últim, també han assenyalat que en l’impartir les 

classes en línia, es va estendre l’horari lectiu. D’altra banda, agraeixen l’autonomia que els ha 

proporcionat el confinament en poder organitzar i gestionar el seu temps com volien 

(permetent-los gaudir de més temps lliure).  

Els participants joves, en canvi, han destacat que el confinament els ha suposat una pausa, en 

el que fins aleshores havia estat un ritme de vida frenètic. Expliquen que han pogut aprofitar 

el confinament per poder reflexionar sobre el seu futur acadèmic amb tranquil·litat i 

perspectiva.  

Grups de discussió equip tècnic 

Les persones participants afirmen que generalment la crisi social generada per la Covid-19 ha 

incidit directament en el seu aprenentatge continuat, suposant una parada atès que s’han 

treballat menys continguts, s’han fet menys classes o no s’han pogut fer pràctiques, o no de 

la manera òptima. Més enllà d’això les classes telemàtiques han empitjorat l’atenció que 

l’alumnat podia mantenir en la matèria, podent causar apatia. S’indica també que en aquells 
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municipis amb una menor connectivitat, en alguns casos s’ha optat per no realitzar les classes 

telemàtiques donades les dificultats tècniques.  

Es constata la manca de places als Cicles Formatius i com s’han saturat els accessos a aquests 

estudis. Alhora es percep un major interès a accedir als Cicles Formatius i una valorització dels 

d’aquests, atès que per molts joves suposa una via d’accés al mercat de treball més ràpida, 

tenint en compte també les incerteses econòmiques i socials generades per la Covid-19.  

S’exposa com molts alumnes que s’havien quedat sense plaça, han accedit a la formació 

ocupacional de curta durada com a alternativa als Cicles Formatius. Concretament, aquest 

alumnat que buscava un accés ràpid al mercat de treball, ho ha fet en part, per les necessitats 

econòmiques viscudes a les seves llars i famílies. Joves que abans de la pandèmia no s’havien 

plantejat accedir al mercat de treball atès que eren sustentats econòmicament per les seves 

famílies.  

Els i les participants també exposen com la demanda de beques per a l’estudi ha augmentat. 

També com els mateixos centres educatius contacten amb l’Oficina Jove per demanar 

informació sobre l’accés a les beques.  

La situació generada per la Covid-19 també ha incrementat l’abandonament escolar, tant als 

Cicles Formatius, com a altres estudis. Tot i això, es percep que l’alumnat que va abandonar, 

ja fos per les circumstàncies de la formació a distància o per haver accedit a uns estudis que 

no eren la principal opció, estaria retornant al sistema educatiu. També s’afirma que ha faltat 

orientació formativa per a les transicions dels estudis post-obligatoris.   

La pandèmia ha suposat, també per les persones joves, un aprenentatge pel que fa a l’ús les 

eines digitals tant en l’àmbit formatiu com en altres, però alhora ha evidenciat i incrementat 

les desigualtats socials existents entre aquelles persones joves que tenen accés a les 

tecnologies amb aquelles que no en tenen.  

Pel que fa als aspectes relacionals, es menciona que l’alumnat ha perdut la capacitat de 

relacionar-se amb la resta en moments clau per al seu desenvolupament personal.  
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Ocupació 

Des de 2016 fins a finals de 2019 es pot observar una tendència clara a la reducció de la 

població aturada, sobretot entre la població de 20 a 34 anys, tot i l’estacionalitat de l’atur, és 

a dir més atur a l’hivern i menys aturats a l’estiu. L’inici de la pandèmia, marcada amb la línia 

vertical, suposa una clara alteració de les tendències observades anteriorment. D’aquesta 

manera a l’Alt Empordà el nombre de persones joves aturada va créixer, passant de 26,4 milers 

d’aturats el 2016, 24.1 el 2017, 22.9 el 2018, 21.4 el 2019, augmentant fins a 28,5 milers 

d’aturats el 2020, una xifra no observada en els anteriors anys, atès que l’augment de persones 

aturades durant el primer confinament es va sumar amb l’augment observat de forma 

estacional a l’hivern. 

Cal tenir present també que l’atur afecta en menor proporció als i les joves de menys edat, 

atès que no estan activament cercant feina o perceben subsidis d’atur. En especial l’efecte 

que l’atur té sobre la població de 16 a 19 anys és molt limitat, i l’efecte de la Covid-19 sobre 

l’atur també.  

Gràfic 9: Persones Joves Aturades Segons Edat, Alt Empordà 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

En el següent gràfic es mostra el total de persones joves aturades (de 16 a 34 anys) any a any2. 

D’aquesta manera es mostra de forma més clara la tendència a disminuir el nombre d’aturats 

entre 2016 i 2019, tot i l’estacionalitat. I per altra banda, l’impacte de la Covid-19, 

desestabilitzant la tendència.  

                                                                    
2 La línia és una mitjana mòbil trimestral per tal de suavitzar els registres. Al tractar-se d’una mitjana 

mòbil trimestral no hi ha dades del gener i febrer de 2016, ni de juliol i agost de 2021. 
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Gràfic 10: Persones joves aturades de 16 a 29 anys, Alt Empordà 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

A l’Enquesta de la joventut de  Catalunya de 2017, tenint en compte diferents paràmetres 

(remuneració, estabilitat, perillositat, creativitat, estrès, autonomia, interès i bon ambient de 

treball), ha desenvolupat un índex per tal de valorar la satisfacció del jovent ocupat d’entre 15 

i 34 anys amb la seva feina actual. La mitjana és de 7,3 sobre 10. No presenta variacions 

rellevants amb relació al territori, però sí que s’observa una lleugera tendència decreixent 

segons avança l’edat. 

En desengranar l’indicador, es confirma la tendència. Tant en termes de percepció de 

retribució, com d’estrès, com de perillositat, com de bon ambient laboral, s’observa que 

empitjora amb l’edat. L’únic paràmetre que millora amb l’edat és l’estabilitat laboral. 

Pel que fa a la territorialitat, les Comarques Gironines presenten respostes ambivalents 

segons els paràmetres. Pel que fa a la remuneració, la perillositat i l’estabilitat, les Comarques 

Gironines ho valoren positivament en relació amb els altres territoris. En canvi, les Comarques 

Gironines destaquen també per ser les que pateixen més estrès, gaudeixen de menys 

creativitat a la feina i pitjor ambient laboral en relació amb els altres territoris. 

Enquesta jove 

L’enquesta mostra un biaix destacable pel que fa a l’edat, atès que el volum de joves menors 

d’edat és 2,5 vegades més alt a l’observat al cens de població. Per tant, la mostra de persones 

de més de 18 anys és més reduïda, tot i això, els resultats són igualment vàlids. El 39% de les 

persones enquestades està treballant, ja tingui o no contracte, el 19% està buscant feina i el 

6% està a l’atur, el 18% no treball ni busca feina i el 21% es troba en altres situacions. Aquestes 

darreres dues situacions es refereixen a joves que estan estudiant.  

Cal tenir present que existeixen diferències significatives segons si els joves es troben pròxims 

al risc de vulnerabilitat, atès que el percentatge de joves pròxims al risc de vulnerabilitat que 

estan treballant es redueix fins al 18%, i en el cas dels joves sense risc augmenta fins al 40%, 
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per altra banda, el percentatge de joves en risc que estan buscant feina augmenta fins al 32% 

i en el cas dels joves sense risc disminueix fins al 16%.   

Gràfic 11: Situació actual, població de +18 anys

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Entre el 35,9% de la població major d’edat que està treballant, el 34% ho fa amb un contracte 

indefinit, el 51% té un contracte temporal, d’obra i servei o en pràctiques, mentre que el 15% 

està treballant sense contracte. S’observen diferències significatives segons gènere, atès que 

els homes que treballen sense contracte representen el 22%, mentre que entre les dones 

aquest percentatge disminueix fins al 12%, alhora els i les joves que tenen un contracte 

indefinit disminueix fins al 17% i en el cas de les dones augment fins al 42%.  

Gràfic 12: Tipologia de contracte segons gènere població de +18

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Tenint en compte també els i les joves majors d’edat que treballen, amb contracte o sense, el 

45% fan jornades de 20 hores setmanals o menys, el 31% fa jornades de 35,7 hores setmanals 
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o més i el 24% fa jornades de 21 a 37 hores setmanals. No s’observen diferències significatives 

segons cap de les variables predictores. 

Gràfic 13: Tipus de jornada laboral població de +18 

 
Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut clares afectacions sobre les expectatives de les persones 

joves sobre el mercat de treball, el 47% dels i les joves enquestades considera que té menys 

perspectives de trobar feina que abans de la pandèmia, el 36% considera que té les mateixes 

perspectives que abans i únicament el 17% té més perspectives de trobar feina que abans. Hi 

ha diferències significatives segons el risc de vulnerabilitat dels i les joves, atès que les 

persones pròximes al risc de vulnerabilitat que consideren que tenen menys perspectives de 

trobar feina augmenten fins al 62%, mentre que les persones sense risc de vulnerabilitat 

representen el 41%, un percentatge igualment destacable.  

Gràfic 14: Canvis en les perspectives de trobar feina arran de la pandèmia segons risc de vulnerabilitat

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

44,9

31,2

23,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 20h/setmana o menys  37.5h/setmana o més  De 21 a 37h/setmana

23,1

15,2

17,4

15,4

43,9

35,9

61,5

40,9

46,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Risc vulnerabilitat

 Sense Risc Vulnerabilitat

Total

   Tinc més perspectives de trobar feina    Tinc les mateixes perspectives de trobar feina

   Tinc menys perspectives de trobar feina



Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà // 2021 
 
 
 

 

  22 

 

Per tal de valorar l’impacte de la pandèmia en les trajectòries juvenils és important comparar 

la situació actual dels i les joves (tardor de 2021) amb la situació que es trobaven a la tardor 

de 2020. Entre les persones que actualment treballen el 54% treballaven el 2020, entre les 

persones que estan buscant feina, el 43% buscaven feina també el 2020, un 21% es trobaven 

en altres situacions (possiblement estudiant) i el 16% estava treballant. Entre les persones 

que ara estan a l’atur, el 61% estava treballant i el 17% es trobaven en altres situacions i pel 

que fa a les persones que no treballaven ni buscaven feina o es troben en altres situacions 

(que com s’ha comprovat són persones que estan estudiant), fa 12 mesos es trobaven en 

situacions similars.  

Taula 5: Situació actual (2021) segons situació 2020 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Una altra forma d’analitzar l’evolució és a partir de la comparativa dels percentatges globals. 

El percentatge de joves que ara estan treballant és superior al de 2020 de gairebé 6 punts 

percentuals més, increment que s’explica per les persones que fa 12 mesos no treballaven o 

buscaven feina o estaven buscant feina. S’observen també diferències entre el nombre de 

joves que no treballaven o buscaven feina, s’han reduït 7 punts, una part d’aquestes persones 

actualment estan treballant i l’altre en altres situacions o buscant feina.  

Els resultats mostren com aquelles persones pròximes al risc de vulnerabilitat durant el 2020 

estaven buscant treball en major mesura que les persones sense risc, alhora també 

treballaven en menor proporció.  
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Gràfic 15: Situació actual (2021) i situació 2020

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Pel que fa als canvis en les jornades laborals, entre les persones que el 2020 estaven treballant, 

s’observa com el percentatge de joves que tenien jornades completes ha disminuït de forma 

molt pronunciada passant de representar el 53% durant el 2020 a el 31% durant el 2021, bona 

part d’aquesta variació s’explica pel percentatge de joves amb jornades parcials de 20 o 

menys hores setmanals que ha passat del 22% al 45%.  

Gràfic 16: Jornada laboral actual (2021) i jornada laboral el 2020 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Pel que fa a la tipologia dels ingressos rebuts el 2021 entre els i les joves majors d’edat, un 34% 

del i les joves enquestades afirmen que han estat ingressos del treball estable, un altre 34 % 

ingressos de treballs esporàdics, un 23% ajuts econòmics familiars o d’amistats, i en menor 

mesura, un 14% altres ingressos, un 13% de beques i ajuda d’estudi i un 5% de la prestació 

d’atur.  

Pel que fa a les relacions significatives, les dones afirmen haver rebut ajuts econòmics 
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vulnerabilitat afirmen haver rebut ingressos del treball estable en menor proporció (17%) i 

afirmen haver rebut beques i ajuts d’estudi en major proporció (27%).  

Gràfic 17: Tipologies d’ingresos rebuts el 2021 joves de +18

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Pel que fa als ingressos nets rebuts el setembre de 2021, el 52% de la mostra va ingressar entre 

0 i 499 €, el 20% va ingressar entre 500 i 999 €, el 17% entre 1.000 i 1.499 € i el 12% va ingressar 

1.500 o més €. No existeixen diferències significatives segons gènere, però s’observen  

lleugeres diferències segons risc de vulnerabilitat, aquelles persones que es situen pròximes 

al risc tenen ingressos de 0 a 499 en major proporció (60%) i ingressos superiors als 1.500 € en 

menor proporció (6%).  

Pel que fa als ingressos nets rebuts el setembre de 2020, les distribucions es mantenen de 

forma general, aquells joves que van ingressar de 0 a 499 € són la majoria, tot i que 

comparativament cal destacar que el 2020 aquestes persones joves representaven el 63%, 11 

punts percentuals més que el 2021. Per tant, els resultats mostrarien que els ingressos que 

reben els i les joves haurien estat superiors durant el 2021. Tot i que les diferències són 

moderades en el 2020 també s’observa com les persones pròximes al risc de vulnerabilitat que 

obtenen ingressos de 0 a 499 € representen el 72%. 
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Gràfic 18: Ingressos nets rebuts el setembre de 2021 i setembre de 2020

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

El 15% de la població enquestada ha estat d’ERTO almenys un cop entre el 2020 i el 2021, 

l’altre 85% no ha estat d’ERTO. No existeixen diferències significatives segons variables com 

el gènere, l’edat, el risc de vulnerabilitat, el tipus de municipi o de residència.   

Gràfic 19: Situació d’ERTO durant el 2020-2021

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Entre la població major d’edat enquestada, el 28% està molt satisfeta amb la seva trajectòria 

laboral, el 44% està mitjanament satisfeta i el 28% està poc satisfeta. Existeixen diferències 

significatives segons el risc de vulnerabilitat, atès que els i les joves pròximes al risc de 

vulnerabilitat que estan poc satisfetes representen el 41%, mentre que les que no tenen risc 

de vulnerabilitat representen el 25%. Alhora els i les joves que viuen a la perifèria dels 
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municipis o en cases aïllades i estan poc satisfetes amb la trajectòria laboral representen el 

36%, mentre que els i les joves dels centres dels municipis el 21%.  

Gràfic 20: Valoració de la trajectòria laboral segons risc de vulnerabilitat i tipus de residència

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Grups de discussió amb joves 

En general els grups de discussió amb persones joves, asseguren tenir una visió més 

pessimista del món laboral (tant en futur –els adolescents-, com en present –els joves-).  

Entre els adolescents, el confinament ha motivat que es desperti més interès cap al sector 

audiovisual. Concretament, alguns han canviat les seves aspiracions laborals i els agradaria 

ser  informàtics, dissenyadores gràfiques, actrius o treballar fent efectes especials.  

En els grups de discussió s’ha explicat que el confinament ha servit per reflexionar sobre el 

futur laboral. Paral·lelament, els adolescents participants, han expressat angoixa per no saber 

cap a on orientar la seva vida laboral, per haver d’escollir massa d’hora i per sentir-se poc 

acompanyats en aquest procés. Així mateix, proposen que una orientació més pràctica i 

menys teòrica els seria de més ajuda. 

Els joves participants destaquen la incertesa i angoixa amb què van viure l’afectació del 

confinament en les seves vides laborals. Sostenen que el confinament ha estat una sotragada 

significativa (amb molts alts i baixos segons les normatives canviants), però que de mica en 

mica es va recuperant la normalitat. D’altra banda, també assenyalen que aquesta sotragada 

ha fet sorgir altres oportunitats laborals (com ara substitucions docents). 

Les diferents narratives coincideixen en haver-se hagut d’adaptar al treball en línia de forma 

precipitada. S’ha potenciat l’ús laboral de les xarxes socials i l’atenció telemàtica. Tanmateix, 

aquesta adaptació laboral, el repensar de zero les dinàmiques, també s’ha viscut com una 

oportunitat per anivellar les relacions entre companys de feina (atès que en la majoria dels 

casos eren les persones amb menys experiència). 
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També s’ha compartit la preocupació sobre la sobrequalificació del jovent. S’assenyala que hi 

ha molt poca oferta qualificada i que aconseguir feina corresponent als estudis cursats és 

actualment tan difícil que ha deixat de ser una prioritat entre el jovent (en relació amb 

l’emancipació especialment). Aquesta mateixa raó ha dut a molts joves a accedir a feines 

senzilles que no imaginaven. 
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Salut 

Existeixen moltes dificultats a l’hora de generar dades objectives sobre salut emocional i 

mental, per un costat no existeixen registres públics i centralitzats sobre les atencions 

realitzades en aquesta matèria. Per altra banda, no hi ha dades estadístiques referents a 

enquestes en l’Alt Empordà. Per tant, la forma més objectiva d’aproximar-se a la salut mental 

és a partir de les receptes facturades al Servei Català de la Salut.  

D’aquesta manera s’ha extret aquelles substàncies o medicaments del codi del grup de 

classificació en el nivell 3 del sistema ATC referents a:  

- Agents relaxants musculars d'acció central 

- Fàrmacs usats en desordres addictius 

- Antidepressius 

- Psicoestimulants, agents utilitzats per a l'ADHD i nootropics 

- Psicolèptics i psicoanalèptics en combinació 

- Ansiolítics 

- Antipsicòtics 

- Hipnòtics i sedants 

- Estimulants de la gana 

Com es pot observar al gràfic les receptes mèdiques vinculades a la salut mental dels i les 

joves de 12 a 29 anys de la regió sanitària de Girona ha augmentat  des de 2016. De mitjana 

mensual el 2016 es van facturar 5.871 receptes vinculades a la salut mental, el 2017 5.746 

receptes, al 2018 5.863 receptes, al 2019 6.251 receptes, al 2020 6.452 receptes i al 2021 7.325 

receptes, el que suposa un augment del 15% respecte als nivell pre-pandèmics els quals 

representaven ja un augment del 6% respecte al 2018.  

Gràfic 21: Receptes facturades de salut mental a CatSalut per a joves de 12 a 29 anys de la regió sanitària de 

Girona 

 

Font: Departament de Salut. Servei Català de la Salut (CatSalut), Dades Obertes de Catalunya 
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Si s’observen aquelles receptes segons classificació en el nivell 3 del sistema ATC, s’observa 

com els antidepressius són els més receptats en el conjunt d’anys, seguit pels ansiolítics, 

Antipsicòtics i psicoestimulants o agents utilitzats per a l'ADHD i nootropics, a una major 

distància se situen els Fàrmacs usats en desordres addictius, els hipnòtics i sedants i els 

agents relaxants musculars d’acció central.  

Pel que fa a l’evolució, són els antidepressius, els ansiolítics i els Antipsicòtics i 

psicoestimulants els que més han crescut, el primer a partir de 2018 i la resta a partir de la 

pandèmia.  

Gràfic 22: Receptes facturades de salut mental a CatSalut per a joves de 12 a 29 anys de la regió sanitària de 

Girona, segons tipologia ATC(3) 

 

Font: Departament de Salut. Servei Català de la Salut (CatSalut), Dades Obertes de Catalunya 

Segons l’Enquesta de la joventut de  Catalunya de 2017, la valoració que fa el jovent d’entre 

15 i 34 anys sobre la satisfacció amb la seva vida és d’un 7,7 sobre 10. Ni les variacions entre 

territoris, ni el gènere, ni l’edat presenten pràcticament cap variació en l’indicador. 

Enquesta jove 

Per tal de copsar quin és l’estat emocional de les persones enquestades s’ha optat per utilitzar 

el model d’afectivitat positiva i negativa de Watson & Tellegen (1985). Es pregunta a les 

persones si han experimentat les 16 emocions diferents3 en les darreres setmanes i dona com 

opció de resposta “Habitualment, Ocasionalment, Alguna vegada o Cap vegada”, per últim a 

partir de determinats pesos s’obté una escala del -20 al 20 on el valor inferior representa la 

màxima desactivació i el valor superior la màxima activació, també s’obté una escala d’igual 

dimensió on el valor inferior representa el  màxim desplaer i el valor superior el màxim plaer. 

                                                                    
3 Tens/sa, Nerviós/a, Estressat/da, Molest/a, Trist/a, Deprimit/da, Avorrit/da, Cansat/da, Alerta, 

Excitat/da, Alegre, Feliç, Content/a, Seré/na, Relaxat/da i Calmat/da. 
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A partir d’aquesta doble escala es poden crear 4 perfils emocionals amb certes emocions 

preponderants: 

- Activació i Plaer: Alerta, Excitat/da, Alegre i Feliç. 

- Desactivació i Plaer: Content/a, Seré/na, Relaxat/da i Calmat/da. 

- Activació i Displaer: Tens/sa, Nerviós/a, Estressat/da i Molest/a. 

- Desactivació i Displaer: Trist/a, Deprimit/da, Avorrit/da i Cansat/da. 

Es pot observar, tant al gràfic de dispersió de punts, com al gràfic de barres a la primera franja, 

com la tipologia Desactivació i Plaer (groc) és la tipologia majoritària, representant el 46% dels 

i les joves enquestades, en segon lloc, se situa la tipologia Activació i Displaer (gris) amb el 

21% de les respostes, la tipologia Activació i Plaer (blau) amb el 18% de les respostes i la 

tipologia de Desactivació i Displaer (vermell) amb el 15% de les respostes.  

Gràfic 23: Dispersió de punts de les Tipologies Emocionals 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Existeixen diferències significatives segons gènere i edat. Entre els homes la tipologia de 

Desactivació i Plaer (relaxats, content) augmenta fins al 62% i entre les dones la tipologia 

Activació i Displaer (tensió, estrès i nervis) augmenta fins al 28% i la tipologia Desactivació i 

Displaer (tristes, deprimides, avorrides) fins al 20%. Pel que fa a l’edat, els i les joves majors 

d’edat destaquen perquè disminueixen en Desactivació i Plaer (fins al 37% i augmenten en 

Activació i Displaer. 
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Gràfic 24: Tipologies emocionals, segons gènere i edat 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

El 40% de la mostra afirma que d’ençà que va començar la pandèmia ha tingut ansietat o atacs 

de pànic almenys una vegada. Existeixen diferències significatives segons gènere, edat o tipus 

de residència, les dones afirmen haver tingut aquestes situacions en un 56%, 2,5 vegades més 

que els homes. Els majors d’edat també afirmen haver tingut ansietat o atacs de pànic en 

major mesura, el 50% ho afirma, el que suposa 1,3 vegades més que les persones menors 

d’edat. En darrer lloc, els i les joves que resideixen al centre del municipi hi afirmen en un 43%, 

1,2 vegades més que les persones que resideixen a la perifèria dels municipis o en cases 

aïllades.  

Gràfic 25: Des de l’inici de la pandèmia ha patit ansietat o atacs de pànic segons gènere, edat i tipus de residència

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 
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Si es tenen en compte els eixos de les tipologies emocionals anteriors, s’observa com aquelles 

persones que han tingut atacs d’ansietat o pànic se situen en major mesura en les tipologies 

d’Activació i Displaer (Tens/sa, Nerviós/a, Estressat/da i Molest/a), atès que representen el 

72%, en segon lloc, les persones que es situen a la tipologia de Desactivació i Displaer (Trist/a, 

Deprimit/da, Avorrit/da i Cansat/da) han patit ansietat o atacs de pànic amb un 62%, pel que 

fa a la tipologia d’Activació i Plaer (Alerta, Excitat/da, Alegre i Feliç) representen el 35% i la 

tipologia Desactivació i Plaer (Content/a, Seré/na, Relaxat/da i Calmat/da) representen 

únicament el 22%.  

Gràfic 26: Tipologies emocionals segons si han patit atacs d’ansietat o pànic 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

El 19% de la mostra ha anat al psicòleg o psiquiatre d’ençà que va començar la pandèmia. 

També existeixen diferències segons gènere, edat i risc de vulnerabilitat. Les dones han anat 

al psicòleg o psiquiatre en un 25%, 1,9 vegades més que els homes. Els majors d’edat han anat 

al psicòleg o psiquiatre en el 23% 1,2 vegades més que les persones menors d’edat. En darrer 

lloc, les persones sense risc de vulnerabilitat han anat en el psicòleg en un 20%, 1,4 vegades 

més que les persones pròximes al risc de vulnerabilitat, cal tenir present que no existeixen 

diferències significatives pel que fa a la tipologia emocional i el risc de vulnerabilitat o els atacs 

d’ansietat i pànic i el risc de vulnerabilitat, és a dir, que la possibilitat de tenir un estat 

emocional negatiu de les persones amb risc de vulnerabilitat o sense és la mateixa, per tant, 

la variable que amb més probabilitat explica l’assistència o no a un psicòleg o psiquiatre és la 

capacitat econòmica per afrontar-ne els costos o altres aspectes socioculturals.  
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Gràfic 27: Ha assistit al psicòleg o psiquiatre segons gènere, edat i risc de vulnerabilitat

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Als i les participants de l’enquesta se’ls hi pregunta sobre hàbits o comportaments adquirits 

en l’escenari post-pandèmia. Atès que l’enquesta s’adreça al conjunt de joves, les respostes 

referents a ‘no procedeix’ (especialment dissenyades per joves que afirmen no haver 

consumit certes drogues) s’han exclòs. Els resultats mostren que entre aquells joves que 

afirmen que ara tenen més relacions sexuals o rotllos que abans de la pandèmia representen 

el 57%, els que afirmen fer més esport que abans de la pandèmia el 55% i els que afirmen tenir 

una millor imatge de si mateixos o mateixes que abans de la pandèmia representen el 54%. 

La resta d’afirmacions fan referència a hàbits saludables o elements positius que no es 

realitzen en menys mesura, de més a menys: el percentatge que beu menys alcohol que abans 

de la pandèmia representa el 20%, que fuma menys tabac que abans també el 20%, que 

consumeix menys drogues el 22%, que ha patit o presenciat menys situacions de violència 

que abans el 23%, que ha presenciat menys situacions de discriminacions, o assetjament el 

30% o que menja més sa que abans de la pandèmia el 39%.  

L’anàlisi se centra en les persones joves que estan en desacord amb l’afirmació, per tant que 

la problemàtica s’ha agreujat, cal mencionar específicament el consum de drogues (alcohol, 

tabac i altres drogues) on més del 60% està en desacord amb l’afirmació que el consum s’ha 

reduït després de la pandèmia.  

Pel que fa a les diferències segons gènere, les dones semblen haver mantingut els seus hàbits 

pel que fa a l’alimentació saludable, sent els homes qui més d’acord amb el canvi 

d’alimentació en positiu. Els homes també ara fan més esport que abans de la pandèmia i les 

dones menys. Els homes tenen millor autoimatge després de la pandèmia, afirmen haver 

presenciat menys situacions de violència que abans de la pandèmia, les persones menors 

d’edat afirmen tenir més relacions sexuals o rotllos que abans de la pandèmia o haver patit o 

presenciat menys discriminacions o assetjament que abans de la pandèmia.  
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Pel que fa a l’edat, els majors d’edat afirmen beure menys alcohol que abans de la pandèmia, 

el consum de drogues sembla ser més alt que abans de la pandèmia entre la població menor 

d’edat i alhora afirmen realitzar més esport que abans de la pandèmia.  

Les persones sense risc de vulnerabilitat afirmen fer més esport que abans de la pandèmia i 

tenen més relacions sexuals o rotllos.  

Gràfic 28: Canvis en els hàbits i comportaments post-pandèmia

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

El 27% de la mostra afirma haver tingut la Covid-19, cal tenir present que el treball de camp 

es va dur a terme abans de l’onada Òmicron, per tant, aquest percentatge durant el 2022 pot 

haver augmentat notòriament. No s’observen diferències significatives segons gènere, edat, 

risc de vulnerabilitat, tipus de residència o municipi.  

Gràfic 29: Afirma haver tingut Covid-19 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 
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Grups de discussió amb joves 

En línies generals, el confinament ha fet millorar els hàbits dels adolescents. L’hàbit esportiu 

és el que més se n’ha destacat la millora. Però també l’alimentació o la higiene són hàbits que 

també han millorat. No obstant això, no totes les vivències han seguit aquesta tendència. Hi 

ha casos més puntuals on l’angoixa generada per la situació de confinament els ha dut al 

sedentarisme o a consumir cànnabis.  

En canvi, el confinament ha afectat als hàbits del jovent de formes molt heterogènies. Pel que 

fa als hàbits esportius, hi ha casos on ha augmentat, d’altres en què ha disminuït, d’altres en 

què s’ha mantingut, altres en què el punt d’inflexió s’ha donat en sortir del confinament, etc. 

En relació amb l’alimentació, tant es relata que, en tenir més temps han tingut una 

alimentació més elaborada i sana, com que l’angoixa generada pel confinament ha fet 

descuidar els hàbits alimentaris i de consum d’alcohol.  

Pel que fa a la salut emocional, l’angoixa és un tret recurrent en els relats tant els joves com 

els adolescents. La pandèmia, i especialment el confinament, ha afectat negativament en la 

salut emocional. Ho ha fet en termes d’autoestima, de motivació, d’inseguretats, de tancar-

se en una mateixa. Nogensmenys, el confinament també els ha servit pel creixement personal 

i donar més valor a aspectes senzills de la vida que abans donaven per descomptat (com ara 

la natura o la socialització presencial).  

Els canvis en les relacions interpersonals, tant en els adolescents com el jovent, s’han 

caracteritzat per l’augment de l’aïllament social i la comunicació a través de les pantalles. 

Expliquen que el no viure una quotidianitat presencial ha anat erosionant les xarxes d’amistat. 

D’altra banda, també s’ha manifestat que passaven moltes hores connectats en línia o a les 

xarxes socials. Un hàbit que ha transcendit el confinament i que ha arrelat en el seu dia a dia 

post confinament. 

Els adolescents han destacat les relacions familiars de forma ambivalent. En alguns casos, el 

confinament ha enfortit les relacions familiars. En d’altres, tot el contrari, les relacions han 

estat especialment crispades i irritables.  

Així mateix, els joves també han destacat les ganes de recuperar la socialització d’abans del 

confinament. Al mateix temps, però, també expressen el desig de continuar mantenint els 

espais de tranquil·litat que havien trobat amb el confinament. 

Grups de discussió equip tècnic 

Els i les participants indiquen que les principals emergències sorgides en l’escenari post-

covid-19, són la salut emocional i mental, l’ús de pantalles, els hàbits alimentaris i el consum 

de drogues.  
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Gràfic 30: Principals emergències post-covid-19 en la salut juvenil 

 

Es menciona com també les xarxes socials reforcen aspectes negatius de l’autoimatge, fet que 

té un impacte amb l’autoestima. Els i les participants perceben com la presència i atenció a 

les pantalles, especialment els telèfons mòbils, ha augmentat en els espais joves. Algun espai 

jove ha arribat a limitar el temps d’accés al WiFi atès que hi havia joves que en feien un ús 

abusiu. 

Pel que fa a la salut mental els i les participants indiquen que s’ha posat en evidència el que 

ja es percebia abans de la pandèmia, i és que existeix un augment en la demanda de l’atenció 

i treball en la salut mental, així com un augment en la sensibilització social en aquest tema. 

S’indica que durant la pandèmia s’han creat nous centres i serveis i que aquests s’han omplert 

amb molta rapidesa. Es vincula el confinament amb la salut mental i el pes que les xarxes 

socials poden influir en la salut mental dels i les joves. S’apunta que els recursos d’atenció 

juvenil són escassos i que en certs territoris i moments s’han arribat a detectar diversos 

suïcidis juvenils.   
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Connexió digital 

El 77% de la mostra enquestada té un ordinador propi a casa, el 19% comparteix ordinador 

amb altres membres de casa i el 4% no té ordinador a casa. S’observen diferències 

significatives a partir de diferents variables. Les persones majors d’edat tenen un percentatge 

més alt d’ordinadors propis 80% i alhora tenen un percentatge més alt de ‘Sense ordinador’ 

que augmenta fins al 8%, per tant comparteixen ordinador en menor mesura. Les persones 

pròximes al risc de vulnerabilitat4 que no tenen ordinador representen el 15% i que 

comparteixen el 30%. Entre els i les joves que viuen en municipis de més de 10.000 habitants 

el percentatge de joves amb ordinador propi és inferior, així com entre els i les joves que viuen 

a la perifèria dels municipis o en cases aïllades.  

Gràfic 31: Disposa d’ordinador propi segons edat, risc de vulnerabilitat, tipus de municipi i residència 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

El 97% dels i les joves participants en l’enquesta disposa de telèfon mòbil i el 3% no en 
disposa. Existeixen diferències significatives segons edat (amb efectes molt limitats i risc de 
vulnerabilitat). El percentatge de joves menors d’edat que no disposa augmenta fins al 3,2%, 

en el cas de les persones pròximes al risc de vulnerabilitat augmenta fins al 9%.  

 

                                                                    
4 Cal tenir present que l’indicador Índex de Vulnerabilitat està construït, en part, a variables referents al 

nombre de dispositius electrònics o vehicles per residents a la llar.  

79,7

74,6

83,1

71,2

55

80,1

79,5

76,1

76,5

16,2

21

14,3

23,1

30,3

17,3

12,7

20,1

19,1

4,1

4,4

2,7

5,7

14,7

2,5

7,8

3,8

4,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Centre del municipi

 Perifèria o aillada

 Municipi amb menys de 10,000 habitants

 Municipi amb més de 10,000 habitants

 Risc vulnerabilitat

 Sense Risc Vulnerabilitat

 Major de 18 anys

 Menor de 18 anys

Total

   Tinc un ordinador propi a casa

   Comparteixo ordinador amb altres membres de casa

   No tinc ordinador a casa



Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà // 2021 
 
 
 

 

  38 

 

Gràfic 32: Disposa de telèfon mòbil segons edat i risc de vulnerabilitat

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

El 98% dels i les joves enquestades disposa d’internet a casa, el 2% no en disposa. Existeixen 

diferències significatives segons edat i risc de vulnerabilitat. Les persones majors d’edat sense 

internet a casa representen el 8%, pel que fa a les persones pròximes al risc de vulnerabilitat 

el percentatge augmenta fins el 6%.  

Gràfic 33: Disposa d’Internet a casa, segons edat i risc de vulnerabilitat

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Dels i les joves amb telèfon, el 91% disposen de dades mòbils, el 9% només disposa de l’accés 

WiFi. Entre les persones pròximes al risc de vulnerabilitat el percentatge de joves sense dades 

mòbils augmenta fins al 27%, 4,5 vegades més que els joves sense risc. També existeixen 

diferències significatives segons el tipus de municipi, els i les joves que resideixen a municipis 

de més de 10.000 habitants disposen tenen un percentatge més alt, del 12% concretament.  
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Gràfic 34: Disposa de dades mòbils segons risc de vulnerabilitat i tipus de municipi

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Per tal de conèixer quin és el nivell en l’ús de diferents eines digitals es pregunta als joves amb 

les següents opcions de resposta:  

- Nivell expert (ús habitual, coneixes pràcticament totes les opcions del programari).  

- Nivell usuari avançat (el fas servir ocasionalment, ús de múltiples opcions del 

programari). 

- Nivell usuari (l’has fet servir algun cop, ús de funcions bàsiques del programari). 

- No l’he fet servir mai. 

El coneixement en les xarxes socials és el més alt, un 63% dels i les joves afirmen tenir un nivell 

expert, el 62% afirma també tenir un nivell expert en els serveis de missatgeria instantània 

com WhatsApp, Telegram o Signal, el 47% afirma tenir nivell expert en la navegació web, un 

44% considera que té un nivell usuari avançat en les eines de correu electrònic, un 43% nivell 

d’usuari avançat en les eines ofimàtiques i un 29% nivell usuari. En darrer lloc, un 44% 

considera tenir nivell usuari en eines de disseny i edició de vídeo i imatge, un 17% afirma que 

mai els ha fet servir.  

Pel que fa a les diferències significatives, els homes afirmen tenir més nivell amb eines de 

navegació web i disseny i edició de fotografia i vídeo, les dones més nivell amb xarxes socials 

i missatgeria instantània. Els i les menors d’edat més nivell amb les xarxes socials i disseny i 

edició de fotografia i vídeo, i els i les majors d’edat més nivell amb eines de correu electrònic 

i amb eines ofimàtiques. Les persones sense risc de vulnerabilitat afirmen tenir més nivell en 

totes les eines menys les de disseny i edició.  
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Gràfic 35: Nivells amb diferents eines digitals

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Als i les joves també se’ls hi pregunta per diferents competències digitals bàsiques, amb 

diferents opcions de resposta: si poden fer l’acció fàcilment, si necessiten una mica d’ajuda o 

temps per fer l’acció, si fan l’acció amb dificultats o si no saben fer l’acció. Els resultats 

mostren que un 93% sap reenviar un missatge o imatge amb facilitar, un 83% programar una 

videotrucada, un 71% comprar a una botiga online, un 65% editar una fotografia, un 62% 

accedir a un entorn d’ensenyament virtual i un 56% configurar un punt d’accés WiFi o router. 

Les accions que tenen un percentatge major de joves que no ho saben fer o ho fan amb 

dificultats són presentar-se a una oferta a través d’un portal de feina web amb un 42% de joves 

que no hi saben fer, enviar un correu electrònic amb còpia oculta amb el 39% o fer gestions 

administratives amb certificat digital, Cl@ave o DNI electrònic amb el 33%. Consultar un 

resultat mèdic per Internet o contrastar una notícia amb altres fonts fiables d’informació 

tenen un nivell de coneixement mitjà. 

Hi ha diferències significatives segons gènere, els homes afirmen que fan amb més facilitat: 

comprar bitllets per Internet, fer gestions administratives, configurar un punt d’accés WiFi o 

router o enviar un correu electrònic amb còpia oculta. I les dones afirmen fer amb més 

facilitat: reenviar un missatge o imatge, programar una videotrucada o editar una fotografia. 

Les persones majors d’edat afirmen fer amb més facilitat gairebé totes les accions tret de 

reenviar un missatge o imatge. I les persones sense risc de vulnerabilitat afirmen fer amb més 

facilitat: comprar bitllets per Internet, comprar a una botiga online, accedir a un entorn 

d’ensenyament virtual, reenviar un missatge o imatge, programar una videotrucada, 

contrastar una notícia amb altres fonts d’informació fiables, editar una fotografia o configurar 

un punt d’accés WiFi o router.  
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Gràfic 36: Competències digitals bàsiques

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

També es pregunta a les persones joves sobre canvis en els hàbits i comportaments referents 

a la connexió digital, l’oci i el lleure. Un 59% afirma que ara queda més amb amics presenciant 

que abans de la pandèmia, un 53% que ara surt més de festa a les nits que abans de la 

pandèmia i un 48% afirma que ara fa més activitats d’oci o lúdiques que abans de la pandèmia. 

En el sentit contrari, un 46% no està d’acord en el fet que ara fa servir menys l’ordinador que 

abans de la pandèmia, un 46% no està a d’acord en el fet que ara fa servir menys hores el mòbil 

que abans de la pandèmia i el 44% no està d’acord en el fet que ara es connecta menys hores 

a Internet que abans de la pandèmia. Per tant, tot i que la vessant social i lúdica s’hauria 

reforçat en l’escenari post-pandèmia, el grau de connectivitat i hores dedicades als 

ordinadors, mòbils i internet s’hauria agreujat després de la pandèmia.  

Pel que fa a les diferències, les dones s’estarien connectant més a internet, més a l’ordinador,  

quedarien menys presencialment o farien menys activitats lúdiques que els homes. Les 

persones menors d’edat queden més amb amics i amigues que abans de la pandèmia, fan més 

activitats d’oci o lúdiques i surten més de festa a les nits que abans de la pandèmia.   
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Gràfic 37: Canvis en els hàbits i comportaments post-pandèmia connectivitat, lleure i oci 

 

Font: L’enquesta de l’Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà 

Grups de discussió equip tècnic 

Les desigualtats en l’accés a les tecnologies de la informació i comunicació, genera importants 

diferències socials que es van agreujar durant la pandèmia. Aquestes diferències també 

s’aprecien ens els centres educatius. Els centres educatius concertats o privats han tingut un 

accés a dispositius i programari molt més elevat que l’accés que s’ha pogut observar en 

centres públics. Tot i això, s’han fet accions per proveir dispositius a centres públics amb més 

necessitats. 

També existeixen desigualtats entre els entorns rurals i els entorns urbans, i és que la 

connectivitat que tenen els segons és bona que la dels primers. Aquesta diferència també s’ha 

agreujat durant la pandèmia. Els i les participants afirmen també que els entorns rurals 

compten amb unes xarxes de suport més estretes que poden contrarestar altres mancances.  
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Conclusions 
A continuació se sintetitzen els principals resultats presentats anteriorment, alhora es 

destaquen les afectacions que la població jove ha tingut per la crisi sanitària i social generada 

per la Covid-19. 

Formació 

 

Amb les dades disponibles actualment no es veu una clara afectació negativa de la Covid-19 

sobre el nombre d’alumnes matriculats. El nombre d’alumnes matriculats a Batxillerat, ESO, 

FP i PFI ha augmentat els darrers cursos, pel que fa a l’alumnat de Batxillerat i ESO no 

s’observa una afectació per la pandèmia.  

El fracàs escolar al curs 2018-2019, es situa al 17,5%, 6,4 punts per sobre del fracàs escolar a 

Catalunya, per tant, la comarca té uns nivells de fracàs escolar molt alts, especialment a 

municipis com Figueres, la Jonquera, l’Escala o Castelló d’Empúries. Pel que fa a 

l’Abandonament Prematur dels Estudis a Catalunya, s’observa una reducció constant des del 

2001 i cap afectació per la Covid-19. Tampoc s’observen afectacions en la taxa d’ocupació dels 

i les graduades recents. Aquesta taxa de fracàs escolar implica una major vulnerabilitat dels i 

les joves i, per tant, més afectació dels canvis dels cicles econòmics, la precarietat laboral o 

altres aspectes.  

Cal tenir en compte que les dades i tendències educatives són força consistents pel que fa a 

alteracions i es veuen afectades en menor mesura que altres indicadors. En conseqüència, la 

pandèmia no es va veure reflectida, ara per ara i amb les dades disponibles, als indicadors 

comentats.  

De l’enquesta s’extreu que, el percentatge de dones que estudien Batxillerat és més alt que el 

d’homes, de la mateixa manera el percentatge d’alumnat sense risc de vulnerabilitat que 

l’estudien és més alt que el de joves en risc de vulnerabilitat. En el sentit contrari, als Cicles 

Formatius el percentatge d’alumnat amb risc de vulnerabilitat que l’estudien és superior que 

el de l’alumnat sense risc.  

El 83% fa una valoració positiva dels seus estudis i el 18% fan una valoració negativa, la 

valoració seria molt similar a l’observada a Catalunya.  

El 72% de les persones enquestades té previst estudiar en els pròxims dos anys, en el cas de 

les dones el percentatge és superior. El 84% de la mostra analitzada va estudiar durant la 

pandèmia. Les valoracions dels estudis durant la pandèmia són 2,5 vegades més dolentes que 
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la valoració  global dels estudis, per tant, la pandèmia va tenir clarament efectes negatius 

sobre els estudis. Les valoracions negatives són més pronunciades entre les dones o els i les 

joves majors de 18 anys. Els principals efectes negatius de la pandèmia sobre els estudis són: 

les afectacions sobre el rendiment acadèmic, els efectes emocionals i en menor mesura els 

efectes sobre la relació amb els i les companyes o sobre les expectatives de futur. De la 

mateixa manera l’afectació, de les dones i els i les majors d’edat, en aspectes emocionals és 

superior.  

Dels grups de discussió s’extreu que els estudis durant la pandèmia han ocasionat 

desmotivació, dificultats per seguir el temari impartit i d’atenció, afectació sobre 

l’aprenentatge continuat, i ampliació de l’horari lectiu, al fer-se les classes en línia. Els 

municipis amb una menor connectivitat en alguns casos s’ha optat per no fer classes. Tot i 

això, es valora l’autonomia que l’alumnat va prendre durant el confinament pel que fa a 

l’organització i la gestió del temps, així com la pausa que va suposar per l’alumnat major 

d’edat, fet que els va permetre reflexionar sobre la trajectòria acadèmica.  

Per tant, tot i que les valoracions de l’estudi durant el primer any de pandèmia són més baixes 

que les valoracions del conjunt de la trajectòria formativa. Aquestes primeres estarien 

vinculades als períodes de confinament i classes telemàtiques, per tant, no s’estendrien més 

enllà d’aquest moment puntual. 

La manca de places als Cicles Formatius ha saturat els accessos als estudis. Alhora, es percep 

certa valoració dels Cicles Formatius, atès que per molts joves suposa una via d’accés al 

mercat de treball més ràpida. Alumnes sense plaça han accedit a la formació ocupacional de 

curta durada com a via per accedir de forma ràpida al mercat de treball. També hauria 

incrementat la demanda de beques per a l’estudi, i es percep com s’hauria experimentat un 

major abandonament d’estudis, tot i que de forma temporal. Aquestes tendències s’hauran 

d’anar comprovant amb les dades actualitzades.  

La pandèmia ha suposat, també per les persones joves, un aprenentatge pel que fa a l’ús les 

eines digitals tant en l’àmbit formatiu com en altres, però alhora ha evidenciat i incrementat 

les desigualtats socials existents entre aquelles persones joves que tenen accés a les 

tecnologies amb aquelles que no en tenen.  

Pel que fa als aspectes relacionals, es menciona que l’alumnat ha perdut la capacitat de 

relacionar-se amb la resta en moments clau per al seu desenvolupament personal. 

Com ha afectat la pandèmia a l’àmbit de la formació? No s’observa una clara afectació 

negativa de la Covid-19 sobre el nombre d’alumnat matriculat, atès que l’alumnat 

matriculat a Batxillerat i ESO ha augmentat. La majoria de la població enquestada vol 

estudiar els pròxims anys, per tant, la formació segueix tenint valor entre els i les joves. 

Les classes telemàtiques i els confinaments han tingut una afectació negativa sobre 

la població jove, concretament disminuït el rendiment acadèmic, causant 

desmotivació i fatiga, però no es preveu que aquestes valoracions tinguin continuïtat 

a l’estar vinculades a unes circumstàncies determinades. Els Cicles Formatius i la 
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formació ocupacional haurien guanyat popularitat en ser considerades com vies 

ràpides d’accés al mercat de treball. 

 Ocupació 

 

Des de 2016 fins a finals de 2019 es pot observar una tendència clara a la reducció de la 

població aturada, sobretot entre la població de 20 a 34 anys, tot i l’estacionalitat de l’atur. 

L’inici de la pandèmia suposa una clara alteració de les tendències observades anteriorment. 

Cal tenir present, que a finals de 2021 s’han recuperat els nivells prepandèmics.   

Segons els resultats de l’enquesta el 36% de la població major d’edat està treballant, 

d’aquestes persones el 34% ho fa amb un contracte indefinit, el 51% un contracte temporal, 

d’obra i servei o en pràctiques i el 15% treballa sense contracte. S’observen diferències 

significatives segons gènere, atès que els homes que treballen sense contracte representen el 

22%. I les dones amb un contracte indefinit representen el 42%. 

Tenint en compte també els i les joves majors d’edat que treballen, amb contracte o sense, el 

45% fan jornades de 20 hores setmanals o menys, el 31% fa jornades de 35,7 hores setmanals 

o més i el 24% fa jornades de 21 a 37 hores setmanals.  

El percentatge de joves que ara estan treballant és superior al de 2020 de gairebé 6 punts 

percentuals més, increment que s’explica per les persones que fa 12 mesos no treballaven o 

buscaven feina o estaven buscant feina. Es recullen també diferències entre el nombre de 

joves que no treballaven o buscaven feina, s’han reduït 7 punts, una part d’aquestes persones 

actualment estan treballant i l’altre en altres situacions o buscant feina. Els resultats mostren 

com aquelles persones pròximes al risc de vulnerabilitat durant el 2020 estaven buscant 

treball en major mesura que les persones sense risc, alhora també treballaven en menor 

proporció. Per tant, com mostren els registres d’aturats, el nombre de persones joves 

treballant hauria augmentat amb relació al 2020. 

Pel que fa als canvis en les jornades laborals, entre les persones que el 2020 estaven treballant, 

s’observa com el percentatge de joves que tenien jornades completes ha disminuït de forma 

molt pronunciada passant de representar el 53% el 2020 a el 31% el 2021. S’hauria de valorar 

en quina mesura els llocs de treball generats a partir de 2021 han estat més precaris.  

Pel que fa a la tipologia dels ingressos rebuts el 2021 entre els i les joves majors d’edat, un 34% 

del i les joves enquestades afirmen que han estat ingressos del treball estable, un altre 34 % 

ingressos de treballs esporàdics, un 23% ajuts econòmics familiars o d’amistats, entre altes. 
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Les dones afirmen haver rebut ajuts econòmics familiars o amistats en major proporció, i les 

persones amb risc de vulnerabilitat afirmen haver rebut ingressos del treball estable en menor 

proporció i beques i ajuts a l’estudi en major proporció.  

Pel que fa als ingressos nets rebuts el setembre de 2021, el 52% de la mostra va ingressar entre 

0 i 499 €, el 20% va ingressar entre 500 i 999 €, el 17% entre 1.000 i 1.499 € i el 12% va ingressar 

1.500 o més €. Pel que fa als ingressos nets rebuts el setembre de 2020, les distribucions es 

mantenen de forma general, però durant el 2021 s’haurien rebut més ingressos.  

El 15% de la població enquestada ha estat d’ERTO almenys un cop entre el 2020 i el 2021, 

l’altre 85% no ha estat d’ERTO.  

El 2017 la valoració de la satisfacció amb el treball de la població jove (15 a 35 amb feina) se 

situava sobre el 7,3 sobre 10, valor que es reduïa amb l’edat. Pel que fa a la territorialitat, les 

Comarques Gironines presenten respostes ambivalents segons els paràmetres. 

Entre la població enquestada el 28% està molt satisfeta amb la seva trajectòria laboral, el 44% 

està mitjanament satisfeta i el 28% està poc satisfeta. Les persones pròximes al risc de 

vulnerabilitat estan poc satisfetes en major proporció, també les persones que resideixen a la 

perifèria del municipi o a cases aïllades.  

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut clares afectacions sobre les expectatives de les persones 

joves sobre el mercat de treball, el 47% dels i les joves enquestades considera que té menys 

perspectives de trobar feina que abans de la pandèmia, el 36% considera que té les mateixes 

perspectives que abans i únicament el 17% té més perspectives de trobar feina que abans. Les 

persones pròximes al risc de vulnerabilitat que consideren que tenen menys perspectives de 

trobar feina, augmenten fins al 62%. 

Els grups de discussió afirmen que tenen una visió més pessimista del món laboral. Els 

confinaments han permès replantejar les seves aspiracions laborals, però demanden una 

orientació més pràctica.  

Els diferents confinaments han afectat les trajectòries laborals, la pandèmia ha afectat les 

oportunitats laborals creant-ne de noves, modificant la presencialitat i formes de treballar i 

relacionar-se.  

Com ha afectat la pandèmia a l’àmbit d’ocupació? El volum de població jove aturada 

s’ha reduït duran els darrers anys, però la pandèmia ha alterat aquesta reducció 

augmentant de forma considerable les persones joves a l’atur. Tot i això, a finals de 

2021 els nivells d’atur han recuperat valors prepandèmics. Tot i que el nombre de 

joves treballant sigui superior, el percentatge de jornades completes ha baixat 

considerablement, tot i que els ingressos rebuts el 2021 serien més alts que els rebuts 

al 2020.  La pandèmia ha afectat negativament les expectatives de les persones joves 

sobre el mercat de treball i han propiciat un replantejament de les aspiracions o 

objectius laborals en almenys part de la població jove.  
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Salut 

 

El nombre de receptes facturades vinculades a la salut mental entre la població jove de la 

regió sanitària de Girona, ha crescut des de 2018, la crisi sanitària ha disparat el nombre de 

receptes facturades a partir de 2021, fins a assolir un màxim històric. Les principals receptes 

són: antidepressius, ansiolítics, antipsicòtics i psicoestimulants o agents utilitzats per a 

l'ADHD i nootropics. 

El 46% de joves s’identifiquen amb perfils emocionals vinculats a estar content, seré, relaxat 

o calmat; el 21% amb perfils emocionals vinculats a estar tens, nerviós, estressat o molest; el 

18% amb perfils emocionals vinculats a estar alerta, excitat, alegre o feliç; i el 15% vinculat a 

estar trist, deprimit, avorrit o cansat. Entre les dones els perfils vinculats a  estar trist, deprimit, 

avorrit o cansat són més alts. 

El 40% de la mostra afirma que d’ençà que va començar la pandèmia ha tingut ansietat o atacs 

de pànic almenys una vegada. Les dones i els i les majors d’edat els han tingut en major 

mesura, també les persones que viuen en la perifèria del municipi o cases aïllades, però de 

forma més lleu.  

El 19% de la mostra ha anat al psicòleg o psiquiatre d’ençà que va començar la pandèmia. Les 

dones, els i les majors d’edat i les persones sense risc de vulnerabilitat, hi ha anat en major 

mesura. 

Pel que fa als hàbits o comportaments adquirits en l’escenari post-pandèmia, ara els joves 

afirmen tenir més relacions sexuals o rotllos, fer més esport o tenir una millor autoimatge, i 

afirmen veure més alcohol, consumir més tabac i més drogues.  

Dels grups de discussió s’extreu que s’experimenten millores en els hàbits esportius, 

l’alimentació o la higiene, tot i això, aquests casos no poden ser extrapolables al conjunt, atès 

que s’observen consums de risc i sedentarisme. El confinament ha afectat negativament a la 

salut emocional dels i les joves, concretament a l’autoestima, motivació, inseguretats, 

aïllament social, etc. Cal tenir en compte que altres joves han aprofitat el confinament per 

potenciar el seu creixement personal.  

Els equips tècnics destaquen com principals emergències en salut juvenil: la salut emocional 

i mental, l’ús de pantalles, els hàbits alimentaris i el consum de drogues.  

Com ha afectat la pandèmia a l’àmbit de la salut? L’afectació de la pandèmia sobre la 

salut emocional i mental de la població jove és innegable, un 40% ha tingut atacs 
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d’ansietat o pànic i un 19% ha anat al psicòleg o psiquiatre, la major incidència sobre 

les dones és clara, però també les persones majors d’edat. Es destaca un augment de 

les persones que afirmen tenir més relacions sexoafectives, fer més esport o tenir 

millor autoimatge en l’escenari post-pandèmia, però alhora s’observa un augment en 

el consum de drogues. 

Connexió digital 

 

El 77% de la mostra enquestada té un ordinador propi a casa, el 19% comparteix ordinador 

amb altres membres de casa i el 4% no té ordinador a casa. Les persones pròximes al risc de 

vulnerabilitat no tenen ordinador en major proporció, però també les persones majors d’edat, 

tot i que de forma més lleu.  

El 97% dels i les joves participants en l’enquesta disposa de telèfon mòbil i el 3% no en 

disposa. Entre les persones pròximes al risc de vulnerabilitat la proporció de persones sense 

telèfon mòbil és superior.  

El 98% dels i les joves enquestades disposa d’internet a casa, el 2% no en disposa. Entre les 

persones majors d’edat i pròximes al risc de vulnerabilitat, el fet de no disposar d’Internet a 

casa és superior.  

Dels i les joves amb telèfon, el 91% disposen de dades mòbils, el 9% només disposa de l’accés 

WiFi. Entre les persones pròximes al risc de vulnerabilitat i residents a municipis de més de 

10.000 habitants la proporció de no disposar d’Internet és superior.  

Els i les joves afirmen tenir un nivell superior amb programaris com: les xarxes socials, la 

missatgeria instantània i la navegació web. Per contra afirmen tenir menys nivell en 

programari de disseny i edició d’imatge i vídeo i en menor mesura d’ofimàtica i correu 

electrònic.  

Pel que fa a competències digitals bàsiques destaquen aquelles amb un ampli número de 

joves que afirmen tenir les competències de: reenviar un missatge o imatge, programar una 

videotrucada, comprar a una botiga online, editar una fotografia, accedir a un entorn 

d’ensenyament virtual o configurar un punt d’accés WiFI. Per altra banda, afirmen no saber: 

presentar-se a una oferta d’un portal de feina web, fer gestions administratives amb certificat 

digital o similar o enviar un correu electrònic amb còpia oculta. 

Pel que fa als canvis en els hàbits i comportaments post-pandèmia, ara els joves afirmen 

quedar més amb amics i amigues, sortir més de festa a les nits o fer més activitats d’oci o 
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lúdiques. I afirmen connectar-se més hores a Internet, fer servir més el telèfon mòbil o fer 

servir més l’ordinador.  

Als grups de discussió també s’extreu com l’accés a les tecnologies de la informació i 

comunicació, genera importants diferències socials que es van agreujar durant la pandèmia. 

Els centres educatius concertats o privats han tingut un accés a dispositius i programari molt 

més elevat que l’accés que s’ha pogut observar en centres públics. Tot i això, s’han fet accions 

per proveir dispositius a centres públics amb més necessitats. També existeixen desigualtats 

entre els entorns rurals i els entorns urbans, i es que la connectivitat que tenen els segons és 

bona que la dels primers. Aquesta diferència també s’ha agreujat durant la pandèmia. 

Com ha afectat la pandèmia a l’àmbit de la connexió digital? Es detecta un augment 

de les trobades amb amistats, per oci nocturn o altres activitats d’oci i lleure en 

l’escenari post-pandèmia, però alhora també es detecta un augment de l’ús 

d’Internet, telèfon mòbil i ordinador. Les bretxes en l’accés a TIC ha generat 

importants diferències  socials durant la pandèmia. Els centres educatius concertats i 

privats han tingut més accés a més recursos tecnològics, tot i això, s’han dut a terme 

accions per proveir als centres públics. Les diferències de connectivitat entre els 

entorns rurals i urbans també són destacables, però no s’observen diferències entre 

disposar de telèfon, Internet a casa i dades mòbils i viure a la perifèria o en cases 

aïllades o en municipis de menys de 10.000 habitants.  
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Orientacions 

 

En darrer lloc, es presenten les orientacions extretes de les conclusions de l’informe. Aquestes 

són recomanacions tècniques de treball, les quals impliquen el manteniment, reforç o creació 

de polítiques públiques, tant d’abast local com comarcal.  

 Fer seguiment de la possible afectació de la pandèmia en els patrons de formació 

postobligatòria. Detectar canvis entre batxillerat, Cicles Formatius o altres estudis i 

entre branques d’estudis.  

 Desenvolupar accions enfocades a la reducció del fracàs escolar i també 

l’Abandonament Escolar Prematur: orientació centrada en l’alumne, seguiment de 

trajectòria, treball en l’autoconeixement i revaloració personal, adaptacions 

curriculars, tastets d’oficis, escoles de segones oportunitats, PFI, etc. 

 Revisió dels serveis i recursos d’orientació adaptant-los a possibles novetats o canvis 

ocasionats durant la pandèmia, entenent que part de la població jove s’ha replantejat 

la trajectòria educativa o professional.  

 Especial atenció a la creació de nous nínxols de treball o modalitats de treball 

(telemàtic) que s’han pogut consolidar a partir de la pandèmia.  

 Accions de prevenció del treball precari juvenil i augment dels llocs de treball per a 

joves: condicions en la contractació pública, generació de llocs de treball públic per a 

joves, sensibilització i incentius al teixit empresarial, etc.  

 Desenvolupar accions per facilitar el primer accés al mercat de treball i millorar 

l’ocupabilitat dels i els joves.  

 Augmentar els esforços en l’atenció a col·lectius en situació més desfavorable: dones, 

persones amb risc de vulnerabilitat, residents en la perifèria dels municipis i cases 

aïllades, així com en municipis de més de 10.000 habitants.  

 Desplegar recursos i serveis d’atenció a la salut emocional i mental per joves i 

incorporar la perspectiva del treball emocional en altres projectes.   

 Potenciar la coordinació i resposta àgil entre els agents que treballen amb persones 

joves i els serveis de salut i d’atenció social.  

 Especial atenció a l’afectació de les dones en la salut emocional, desplegant accions 

específiques o dirigides especialment a dones.  

 Dinamització i intervenció en els espais de lleure, oci i oci nocturn per prevenir riscos.  
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 Desenvolupar projectes d’informació, sensibilització, prevenció i atenció en les 

relacions sexoafectives.  

 Desenvolupar accions de prevenció del consum de drogues i reducció de riscos.  

 Posar a l’abast de la població en risc de vulnerabilitat de recursos TIC.  

 Realitzar formacions sobre competències digitals, especialment aquelles vinculades 

amb l’ocupació i la formació, amb especial atenció als col·lectius amb risc de 

vulnerabilitat.  

 Desplegar accions que redueixin l’abús de pantalles.   

 

 

 

 

  



Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l'Alt Empordà // 2021 
 
 
 

 

  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


