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La crisi no frena l’emancipació dels joves
 La meitat dels gironins d’entre 18 i 34 anys ja ha abandonat la llar familiar, un dels percentatges més alts de l’Estat
GIRONA | SÍLVIA BONET

La llista de diﬁcultats que ha de
superar un jove a l’hora d’emancipar-se és llarga: trobar una feina
estable i mitjanament ben remunerada; afrontar el pagament d’una hipoteca o un lloguer són només dos dels entrebancs que han
de sortejar per abandonar la llar familiar. A això, s’hi ha de sumar l’actual crisi econòmica que diﬁculta
encara més el procés.
Malgrat que marxar de casa
dels pares pot convertir-se en una
cursa d’obstacles, cada vegada
més joves gironins aposten per
aquesta via. Segons les últimes estadístiques de l’Observatori Jove
d’Habitatge a Espanya (Objovi),
més de 91.000 persones d’entre 18
i 34 anys de la demarcació estaven
emancipats el juny de 2010, fet que
representa el 53,7% del total. Un
any abans, la taxa d’emancipació
entre aquest col·lectiu se situava en
el 51,8%.
Segons les dades del Consell de
la Joventut, Girona és una de les
províncies de l’Estat espanyol amb
un índex d’emancipació juvenil
més elevat, superant la mitjana catalana (48%) i la del conjunt de l’Estat (45,8%).
Malgrat que l’emancipació juvenil a Girona va a l’alça, la decisió
de marxar de casa els pares cada
vegada és més tardana. Un fenomen que es repeteix a tot l’Estat espanyol. L’Observatori destaca que
davant un escenari econòmic cada
vegada més complicat, són molts
els joves que allarguen l’estada
en el domicili familiar.
En l’anàlisi per edats, els joves
entre els 25 i 29 anys són els que
més han reduït la taxa d’emancipació a Catalunya, amb una caiguda del 4,5%. I per sexes, en el cas
de les dones l’emancipació es va
reduir més de 4 punts el 2010,
mentre que en el cas dels homes
va baixar un 2,8%. Unes xifres que
es poden relacionar directament
amb les elevades taxes d’atur ju-
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Les dones marxen
abans de casa
Malgrat que l’informe de l’Objovi reflexa importants diferències salarials entre homes i dones, també posa de manifest que
aquestes últimes marxen abans de
casa els pares. Fins al juny de
2010, 443.529 noies catalanes
menors de 34 anys s’havien independitzat (fet que representa una
taxa d’emancipació del 54%), mentre que només 362.687 homes havien abandonat la llar familiar (una
taxa del 42,3%). L’informe també
reflexa que un noi català que vulgui anar a viure en règim de
lloguer només pot aspirar a un habitatge de 42,3 metres quadrats,
mentre que aquesta xifra baixa
fins als 34,7 en el cas de les dones.
Pel que fa al cost del lloguer, en el
cas dels homes se situa en els 449
euros i en el de les dones en 369.
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venil a Catalunya.
L’estudi també destaca que l’esforç ﬁnancer que representa la
compra d’un habitatge lliure segueix sense ser factible per a la majoria de joves. D’aquesta manera,
un gironí de menys de 34 anys
hauria d’ingressar, com a mínim,
29.473 euros anuals per dedicar el
30% de la seva renda al pagament
d’una hipoteca mitjana d’un habitatge lliure.
Una altra dada signiﬁcativa en
parlar de l’accés dels joves a l’habitatge és la superfície màxima
que ha de tenir el pis al qual
aquests poden aspirar tenint en
compte el salari que cobren.
Si parlem de compra, un jove
català de menys de 34 anys pot adquirir un habitatge de 54,2 metres
quadrats, mentre que aquesta xifra baixa ﬁns als 44,5 metres quadrats en el cas de les joves que viuen a Catalunya.

Anglès sense
aparcament per
als minusvàlids
 CONSEQÜÈNCIA DE LA FIRA DE
SANT ANTONI. Malestar entre el
col·lectiu de persones amb mobilitat
reduïda d’Anglès per l’ubicació d’uns
contenidors a l’únic aparcament per
a minusvàlids que hi ha a la població,
situat a la plaça dels Horts. Joaquim
Bonaventura, vicepresident del grup
Mifas, denuncia a través del seu
bloc (www.quimbonaventura.cat)
que aquesta situació ja fa tres
anys que es repeteix durant la
festa de Sant Antoni, un fet que
considera «una falta de respecte»
cap al col·lectiu de persones
minusvàlides. Bonaventura
considera aquesta situació «una
burla», i lamenta que l’Ajuntament
no hagi rectificat.
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L’Àgata Colomer és una de les 91.000 persones de la província de Girona que viu emancipada.

Àgata Colomer

«Els lloguers han de baixar.
No pot ser que es dediqui
el 50% del sou al sostre»
S.B. | GIRONA

L’Àgata Colomer té 28 anys i des
de l’abril de 2010 viu sola en un
pis de lloguer a Girona. És una
de les 91.000 persones de la
província de Girona de menys
de 34 anys que s’ha emancipat.
P Jove i emancipada. Quan fa
que vius sola?
R Vaig marxar de casa els meus
pares l’abril de 2010. En tenia ga-
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nes però no vaig marxar ﬁns que
m’ho va permetre la feina.
P Una de les claus és aprendre a
controlar al màxim les despeses?
R Tinc tendència a estalviar i a
controlar les despeses.
P Quina és la principal diﬁcultat
a l’hora d’independitzar-se?
R Els diners són el principal problema. La gran majoria de joves
són mileuristes. Els lloguers han de
baixar. No pot ser que es dediqui

el 50% del sou al sostre. No s’hi
hauria de dedicar més del 20 o el
30%, sinó no vius bé.
P Les ajudes al lloger són suﬁcients?
R Crec que hi ha massa requisits
com ara tenir menys de 30 anys.
També haurien d’ampliar els límits
d’ingressos.
P T’has plantejat comprar un
pis?
R En el moment que vaig decidir
emancipar-me també vaig mirar
pisos de compra, però no tenia
possibilitats d’arribar-hi. No puc
pensar en comprar ﬁns d’aquí a set
o vuit anys.
P Creus que al nostre país, en
matèria d’habitatge, s’imposa la
cultura de compra?
R Sí. Jo també la tinc molt inculcada. Sempre s’ha pensat que llogar era llançar els diners. Crec
que s’hauria de canviar aquesta
cultura, tal com passa en altres països.

