
H1- No hi ha desidealització de la família
nuclear amb l'edat. Factors que hi

contribueixen: experiència en relacions,
ruptures, model familiar viscut durant la

infància... Criança sense parella com a opció
destacable a tots els perfils.

 
H2- Dificultats per imaginar el futur en tots 

 els perfils. Hi ha més meditació i angoixa per
part de les joves. Els nois expressen

tranquil·litat: idea de "deixar-se endur".
 

H3- El temps d'oci és molt valorat i prioritari  a
tots els perfils. Les noies expressen necessitat

de mediar els temps, els nois com una
qüestió d'organització i voluntat.

 
H4-  La importància del temps d'oci és similar,

els mitjans no: expectatives de tenir
treballadores de la llar, avis i àvies,

residències...

COM T'IMAGINES LA VIDA AMB 30 ANYS?: JOVENTUT,
PROJECTES DE FUTUR I VIDA QUOTIDIANA

1- La idealització de la família nuclear es va
reduïnt amb l'edat.

2- Les noies mostren més meditació al voltant del
projecte familiar.

3- Les noies contemplen el temps d'oci com una
qüestió marginal al seu futur.

4- La importància de l'oci en el projecte de vida
és major en joves de classe treballadora. 

Aquesta recerca analitza com les variables
del context social del jovent es relacionen

amb el procés de construcció del projecte de
vida. Des d'una perspectiva interseccional es
documenten i analitzen aquests projectes i
la seva relació amb les variables de gènere,

edat i classe social. 

Com interactúa el context del jovent amb la constitució del
seu projecte de vida quotidiana? 
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11 entrevistes semiestructurades.
Divisió en dos grups d'edat: 18-20 i 26-28.
Limitacions, però necessitat de
complexitzar el gènere i la classe social.

Entre que no volem fills, no hi ha feina, canvi
climàtic, tot està a la merda, coronavirus... És

com... doncs ara fes això, posa't a treballar uns
quants anys, viu la vida, et gastes els diners en
aquest temps i ale i ja està. És una forma molt
trista de veure el món, però t'ho juro que no...

- T'angoixa?
- La vida, sí la vida. Visc angoixada de la vida.

 
(AINA, 18 anys)

CONCLUSIONS
Descentralització de les parelles (opció de criança
a soles, parelles temporals...), excepte en joves que

actualment tenen relacions de llarga durada. 
 

Temps d'oci és altament valorat per tots els joves.
El gènere hi juga un paper clau, fent que els nois

el donin per suposat, especialment els nois de
classe mitja.


