
NO CLAUDIQUIS! Troba la clau per emancipar-te

Ja fa més d'un any que  des del CJB vam engegar la campanya  No Claudiquis! Troba la Clau per  

Emancipar-te per fomentar l'emancipació dels i les joves, denunciar les dificultats amb les que ens 

trobem en el moment de plantejar-nos sortir de casa els pares i recollir i dotar de recursos als i les  

joves per a fer més fàcil  aquest procés.

A dia d’avui, la gran majoria dels i les joves estem molt lluny de poder realitzar un projecte de vida 

autònom. Les dades parlen per si soles: a Catalunya, al 4t trimestre del 2011 la taxa d'atur de les  

persones d'entre 16  i  24 anys va ser del 47,9%, més del doble que la general. En quatre anys, han  

desaparegut més de 281.000 llocs de treball en el conjunt del territori català i aquesta destrucció 

d’ocupació ha perjudicat especialment als i les joves.  El 85,9% del total de llocs de treball destruïts  

eren ocupats per joves.  I,  òbviament,  a Barcelona les dades no són més encoratjadores:  Segons 

l'Observatori del Treball, l'atur juvenil registrat a la ciutat ha crescut en més de 7.379 persones en 

quatre anys.

Tampoc tenim bones notícies pel que fa a la taxa d'emancipació. Si bé l’any 2007 havíem arribat a un 

punt màxim, ridícul d'altra banda, d’un 32,9% de joves entre 16 i 29 anys emancipats i emancipades,  

des d’aleshores any rere any no ha parat de retrocedir. El darrer trimestre del 2011 ja estàvem en un  

27,2%, xifra que demostra que les diferents ajudes proporcionades no han estat suficients ni tan sols  

per mantenir la taxa d'emancipació a Catalunya.

El disseny de les polítiques d’emancipació així com, evidentment, l’existència o no de les mateixes, 

afecta  molt  la  qualitat  dels  processos  del  jovent  de  la  ciutat.  Per  aquest  motiu,  demanem  a 

l’administració:

•• Reforma  del  marc  legislatiu  i  normatiu  per  tal  de  regular  les  males  pràctiques 

d'arrendadors/es, agències i promotors/es immobiliaris. 

•• Excloure l'habitatge de les dinàmiques del  mercat  garantint el dret  a un habitatge digne i 



afavorint la cultura de lloguer, facilitar la recuperació d'habitatges procurant l'ocupació dels  

pisos buits mitjançant lloguers assequibles i taxant els que no compleixin amb la finalitat social  

de l'habitatge. 

•• Regular altres fórmules  d’accés a l’habitatge, com les cooperatives en cessió d'ús.

•• Davant  l'eliminació  d'ajudes  com  la  Renda  Bàsica  d'Emancipació  o  l'Ajut  al  Lloguer  Just, 

demanem que es garanteixin i generin noves ajudes d'accés a l'habitatge. 

El procés d’emancipació està condicionat però, no tant sols per l’habitatge. La qualitat de l’educació 

rebuda i el mercat de treball guarden una evident relació, i la reforma laboral presentada pel nou 

executiu serà una llosa més per  als i les joves. 

La reforma abarateix i facilita l’acomiadament, permet baixades de sou individuals i col•lectives, dóna 

via lliure als expedients de regulació, comporta un retrocés generalitzat de les condicions de treball,  

estableix  nous  contractes  encara  més  precaris  i  un  llarg  etcètera  de  despropòsits  que,  lluny  de 

fomentar l'ocupació i la qualitat d’aquesta, ens situen en un escenari de precarietat laboral i vital que 

es perpetua i es consolida.  Per aquest motiu, ens adherim a la convocatòria de Vaga General del 

proper 29 de març.

Els objectius de la campanya No Claudiquis! Troba la Clau per Emancipar-te segueixen sent, per 

tant, més vigents que mai. Tenir informació sobre els recursos existents que faciliten l’emancipació 

ajuda a fer-se una idea realista del que suposa marxar de casa els pares, fer-ho amb més garanties i 

evitar despeses no esperades o directament innecessàries.  La informació ens fa més autònoms i  

autònomes 
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