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inscrits al Servei d’Ocupació» i
per tant no es compten a les xifres
oDcials.

Del total de joves aturats, una
tercera part tenen més de  anys
i han acabat els estudis secunda-
ris. Una bona colla d’aquests són
aquells joves que van acabar l’ESO
i va anar a treballar a la construc-

ció. El grup que són una mica
més joves, d’entre  i  anys, tam-
bé és important i representen més
del  del total. Segons les dades
oDcials, del total de joves aturats al
Berguedà, només el  no tenen
cap altra ocupació anterior i la
gran majoria, el , provenen del
sector serveis.

i hem d’abordar la si-
tuació actual dels
adolescents i joves i
el precari estat del

mercat de treball, no podem dei-
xar de creuar dues variables: les
dades sobre fracàs escolar al
nostre país i la dilatació del
temps d’estada dels joves a la llar
familiar. Els recents informes
elaborats per l’OCDE (els cone-
guts informes PISA) manifesten
diverses debilitats del nostre sis-
tema educatiu, entre les quals
caldria remarcar les baixes taxes
d’èxit i l’alt percentatge d’aban-
donament escolar en comparan-
ça amb altres països de referèn-
cia. En un recent estudi s’explici-
ta que l’abandonament escolar
prematur a Espanya és el major
d’Europa, amb un 31% de mitja-
na, en comparança amb el 15,2%
de la mitjana europea. 
Cal remarcar que, segons la nos-
tra experiència clínica, la major
part dels alumnes que no reïxen

en l’actual sistema no és pas per
dèficits cognitius (és a dir, per co-
eficients intel·lectuals baixos),
sinó per la manca d'interès i de
motivació que genera l’actual sis-
tema escolar. I, per què aquesta
manca de motivació? Probable-
ment perquè molts d'aquests
nois i noies evolucionen cap a
comportaments de risc, atès que
estan afectats per trastorns d'a-
prenentatge, de personalitat, i
d’altres com ara el trastorn per
dèficit d’atenció amb hiperactivi-
tat, trastorns oposicionistes, d’a-
limentació, abús de drogues, vio-
lència social i filioparental, abús
de noves tecnologies, etc.
En els deu darrers anys, Catalu-
nya ha acollit una població de
nois i noies nouvinguts d’arreu
del món més que notable. Una
idea: dels 19.000 alumnes estra-
ngers d’inici dels primers anys
2000 hem passat als 175.942 del
curs 2011-2012, els quals supo-
sen un 13,6% del total dels alum-
nes catalans. La Generalitat, els
ajuntaments i la societat en ge-
neral han fet un gran esforç d'a-
collida de tots aquests nous
alumnes, i crec sincerament que
ha de ser un motiu d’orgull per a
tots. Però, quants recursos s’han
destinat per a atendre aquells
alumnes, siguin autòctons o no,
que no segueixen el curs de l’es-
cola? Quants recursos i mitjans
s’han destinat per motivar els qui

no estan motivats? Sense la com-
plicitat de la política, l'escola, la
família i la societat serà molt difí-
cil canviar aquesta realitat.
D’altra banda, en l’actualitat un
30% dels joves de 30 a 35 anys re-
sideixen amb els progenitors a la
casa familiar. Crisi a part, creiem
que un factor determinant d’a-
questa tendència creixent pot ser
la diferent escala de valors dels
adolescents actuals respecte dels
de les generacions anteriors. En-
tre d’altres, la cultura de l’esforç,
la necessitat d’accedir al mercat
laboral amb vistes a independit-
zar-se, propi de les generacions
precedents, ja no és, majoritària-
ment, un objectiu. Els adoles-
cents i joves actuals han nascut
en la societat del benestar i estan
immersos en la cultura de l’oci.
Per tant, la feina, durant l’adoles-
cència i la joventut, sol tenir una
altra prioritat: facilitar uns gua-
nys que aniran majoritàriament
destinats al consum del seu oci.
Ens calen, doncs, canvis estruc-
turals de gran calat si volem, de
principi, anar millorant els resul-
tats escolars dels nostres alum-
nes i, en segon lloc, un cop amb
una millor preparació acadèmi-
ca, canviar alguns valors i retor-
nar o, si més no, readaptar una
vella coneguda, la cultura de l’es-
forç, per tal que la major part
dels joves lluitin per independit-
zar-se i puguin abandonar el niu.
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