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Introducció

Aquest treball de fi de grau se centra en les trajectòries laborals dels adults joves de Catalunya.

L’objectiu principal del treball és caracteritzar les trajectòries laborals de les persones d’entre 30

i 34 anys de Catalunya. Un segon objectiu és identificar aquelles caracteŕıstiques que tenen més

pes a l’hora d’explicar la pertinença a cada tipus de trajectòria laboral. El tercer objectiu, de

caràcter metodològic, és comparar els resultats obtinguts en la present anàlisi amb els resultats

obtinguts a l’informe de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya de 2017, utilitzant la variable de

l’edat d’incorporació al mercat laboral només per caracteritzar les trajectòries, en lloc d’utilitzar-

la de manera activa, per tal de comprovar si s’obtenen resultats més homogenis sociològicament.

Marc teòric

Abans d’iniciar la recerca des del punt de vista teòric, s’ha de posar en relleu que l’absència

d’estabilitat laboral en el conjunt de la població més jove és un fenomen que s’ha anat estenent

i incorporant en la vida de les persones d’aquesta edat des de fa uns quants anys. Per tal de dur

a terme l’anàlisi s’han caracteritzat els mercats laborals espanyol i català principalment en ter-

mes de les publicacions d’Arnal, Finkel i Parra (2013), Rocha (2012) i Cárdenas del Rey (2020)

que mostren que l’estructura del mercat laboral espanyol és segmentada i els llocs de feina del

segment inferior estan ocupats majoritàriament per dones, persones joves i immigrants. També

mostren que en el segment inferior hi ha una forta presència d’atur, de llocs de feina que reque-

reixen mà d’obra amb baixa qualificació i que hi ha molts contractes temporals estacionals i a

temps parcial, com els del sector dels serveis o els del sector de la construcció. La crisi econòmica

de 2008 va tenir conseqüències negatives més destacables en els grups més vulnerables del mercat

de treball: joves, dones, immigrants i persones amb nivell d’estudis baixos.

La caracterització de les trajectòries laborals precàries s’ha dut a terme seguint les propostes

dels treballs de Moreno-Colom i López-Roldán (2018) i Verd i López-Andreu (2012; 2016), entre

d’altres, que defensen que les persones joves són de les que pateixen més aquestes trajectòries

perquè es troben a l’inici de la seva vida laboral, i les ofertes de feina que tenen són per posi-

cions que ofereixen un salari baix i que són catalogades com a poc qualificades. Les persones

immigrants també se situen dins aquest grup i tenen més probabilitats de perdre la feina que les

persones d’origen a l’Estat espanyol. El nivell educatiu dels progenitors o la seva categoria so-

cioeconòmica són dues variables explicatives també utilitzades per caracteritzar les trajectòries

precàries. Tenir un origen social familiar baix, disminueix les opcions d’arribar a tenir estudis

universitaris i augmenta les probabilitats de seguir trajectòries més inestables i precàries.
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Metodologia

La problemàtica plantejada s’ha abordat amb les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya

de 2017. Per una banda, s’ha dut a terme una anàlisi de clústers per definir les diferents

trajectòries laborals i, per una altra banda, s’ha dut a terme una anàlisi de regressió loǵıstica

multinomial per tal de determinar aquelles caracteŕıstiques rellevants per a cada trajectòria.

Conclusions

Amb els resultats obtinguts, i tenint en compte els objectius inicials, s’ha arribat a les següents

conclusions. En primer lloc, les sis trajectòries laborals obtingudes es poden agrupar en dos grans

grups. Per una banda es troben les trajectòries laborals precàries, caracteritzades per l’atur i la

inestabilitat laboral i contractual i formades per dones, d’origen estranger, amb nivell d’estudis

primaris o inferiors i d’origen social familiar baix. Aquestes persones, quan estan ocupades, de

mitjana, passen un 60% del temps contractades de manera temporal. La inactivitat, l’atur i la

concatenació de diverses ocupacions precàries és molt habitual. Per altra banda es troben les

trajectòries laborals estables, caracteritzades per l’estabilitat i seguretat laboral i contractual i

formades per homes, nascuts a l’Estat espanyol, amb estudis superiors i d’origen social familiar

alt. Aquestes persones poden estar contractades de manera indefinida (70% del temps) o ser

emprenedores i treballar per compte propi (80% del temps), a més, un 63% del temps treballen

en una mateixa empresa.

En segon lloc, les variables que tenen més poder explicatiu són el gènere i l’origen geogràfic,

seguides pel nivell d’estudis de cada persona. I en canvi, les variables d’origen social familiar no

són significatives a l’hora d’explicar la pertinença a una trajectòria en concret.

Per últim, utilitzant la variable de l’edat d’incorporació al mercat laboral només per caracteritzar

les trajectòries, s’han obtingut trajectòries més homogènies internament. Això també ha permès

obtenir dues trajectòries d’inestabilitat contractual diferenciades, la qual cosa permet obtenir

més precisió en la caracterització de les diferents formes d’inestabilitat contractual.
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