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Introducció 

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya ha fet l’Enquesta 
sobre l’impacte de la COVID-19 entre la població resident a Catalunya de 16 anys i més. 
Els resultats per edats, en forma de taules estadístiques, han estat publicats a la pàgina 
web del CEO. La rellevància de l’estudi fa que sigui interessant fer una lectura en clau 
jove d’aquests resultats. 

 

  

http://ceo.gencat.cat/ca/inici
http://ceo.gencat.cat/ca/inici
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Informació tècnica 

 Nom de l’enquesta: Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19. 

 Organisme responsable: Centre d’Estudis d’Opinió (Generalitat de Catalunya). 

 Període d’enquestació: entre l’11 i el 15 d’abril de 2020.1 

 Univers: població amb ciutadania espanyola de 16 anys i més resident a Catalunya.2 

 Grandària de la mostra: 14.715 persones. De les quals, 705 tenen entre 16 i 24 anys 
i 1.667 entre 25 i 34 anys.3 

 Mètode d’enquestació: en línia.  

 Procediment de mostreig: similar al conegut com a “bola de neu”, en què cada 
participant convida altres persones a participar en el sondeig. 

 Ponderació: s’ha realitzat una ponderació post-estratificació per ajustar els pesos de 
les persones entrevistades a les dades de la població de l’univers de l’estudi. Les 
dades de referència dels coeficients de ponderació s’han calculat utilitzant les 
variables “llengua pròpia”, “lloc de naixement”, “identitat nacional subjectiva” i 
“situació ocupacional” de les darreres quatre onades del Baròmetre d’Opinió Política 
del Centre d’Estudis d’Opinió. 

 Marge d’error: ±0,81 per al conjunt de la mostra i en els supòsits següents: mostreig 
aleatori simple, nivell de confiança del 95% i p=q=50%. 

 L'Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 s'ha realitzat amb un mètode 
experimental i els resultats no són plenament representatius. 

Les dades d’aquest informe inclouen l’opció de resposta “Prefereixo no contestar”. 

  

                                                

1 El per íode d’enquestació  coincideix amb dos moments di fe rents  de l ’esta t  d’alarma:  de l ’11  a l  13 d’abr i l  
(d issabte  –  d i l l uns)  només podien trebal lar  les persones ocupades en act iv i ta ts  declarades  essencials .  E l  14 
d’abr i l  també podien t rebal la r les persones ocupades en les act iv i tats no essencia ls  permeses.  

2 El fe t  que l ’univers  de la most ra  no inclogui  la  població de naci onal i tat  est rangera resident a Catalunya és  
especialment rel levant  pel  que fa als resul ta ts  sobre la  poblac ió  jove,  ja que és  e l  grup d ’edat  amb m és pes del  
col · lec t iu est ranger.  Concretament,  dins  del  col · lect iu de 16 a  34 anys la població  de nacional i ta t  est rangera 
representa  el  25,4% del  to tal ,  mentre  que ent re l es  persones de  més de 34 anys  és  l ’11,8%. Si  s ’assumeix,  en 
base a  les dades d isponibles d’al t res es tudis,  que el  col · lec t iu  est ranger  es t roba en una s i tuació de m és 
vulnerabi l i tat ,  i  que per ta nt  es t igu in pat int  una a fectac ió més elevada de la pandèmia, aques ta no representació  
de l  col · lect iu  de nacional i ta t  es trangera pot  fe r  que e l  con junt  de ls  resu l tats  s iguin més posi t ius  que la  pròpia 
real i tat ,  especialment en re lació amb la pob lació jove.  

3 La  most ra  in f rarepresenta  la  població  jove de menys  edat  (16  a  24 anys)  i  sobrerepresenta  la  de 50 a  64 anys. 
També inf rarepresenta,  en menor  mesura,  la  de 25 a  34 anys  i  l a  de 65  anys  i  més.  A ixí  doncs  a ls  resul tats 
to ta ls de l ’enquesta hi  són inf rarepr esenta ts  els posic ionaments i  l a s i tuació del  col • lec t iu jove, tot  i  que també 
de l  col • lect iu  de més  de 64 anys . Es  t rac ta  precisament  dels  dos  col • lec t ius  amb l es respos tes  més di ferenciades  
respecte  del  conjunt  de la  pob lac ió .  A ixò fa  que la  di fe rència  e ntre  els  resul ta ts  de les  persones joves  i  e l  
conjunt  de la  població  s igui  més gran del  que en real i tat  és ,  tot  i  que aquesta  c i rcumstància  s ’ha de teni r  en 
compte juntament amb el  fet ,  esmentat  en la nota anter ior ,  que la  població  de nac ional i ta t  est range ra no forma 
par t  de l ’univers  d’estud i .  
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Síntesi dels principals resultats 

Les dades de l’informe reforcen la percepció creixent que la joventut està sent, i serà, el 
col·lectiu més afectat per l’impacte de la pandèmia. Tot i això, els resultats mostren una 
vivència diferent de la situació, dins la joventut, entre les persones joves de menys edat 
(de 16 a 24 anys) i les de més (de 25 a 34 anys).  

D’una banda, el col·lectiu de 16 a 24 anys està afectat, principalment, en tant què 
població dependent, no autònoma: la gran majoria de les persones dins d’aquest grup 
d’edat viuen a la llar d’origen, estudien i no treballaven abans de la crisi. En aquest sentit, 
entre la població activa (16-64 anys) ha estat el col·lectiu menys afectat laboralment per 
l’impacte de la crisi. A més, una part del seu comportament reflecteix en part aquesta 
situació de relativa dependència: són els qui menys segueixen les notícies respecte la 
pandèmia (tot i que les segueixen molt majoritàriament) i els qui més s’informen a través 
de familiars. Igualment, són el col·lectiu més optimista respecte les possibilitats de 
contagiar-se i respecte les possibilitats de recuperar-se bé en cas de contagi. 
Conseqüentment, la valoració que fan de la pandèmia com una amenaça és més alta 
per als altres que per a ells. Finalment, també són les persones que més realitzen, com 
ocorria abans del confinament, activitats d’oci (esport, TV, música, videojocs, etc.). 

Tot i això, entre les persones més joves que treballaven abans de la pandèmica 
l’afectació laboral és la més alta, i una part d’aquestes persones ja estaven a l’atur, o 
eren inactius no estudiants, abans de la pandèmia. Aquesta circumstància incrementa 
la dependència d’aquest col·lectiu respecte la llar d’origen. A més, aquesta dependència 
no evita, sinó que en part hi està directament relacionada, l’empitjorament de la seva 
situació econòmica: més de la meitat d’aquests joves viuen en llars on s’han reduït els 
ingressos arran de la pandèmia (el grup d’edat més afectat), gairebé la meitat 
consideren que la seva situació econòmica s’ha deteriorat i gairebé una tercera part 
consideren que tindran dificultats per arribar a finals de mes. Igualment, entre la joventut 
més jove és on els indicadors d’estats d’ànim obtenen els pitjors resultats, tant respecte 
els estats d’ànim negatius (tristesa, angoixa, avorriment i incertesa) com els positius 
(confiança i esperança). Dues terceres parts, la proporció més alta de tota la població, 
tenen problemes per dormir arran de la pandèmia. Relacionat amb això, i tot i que els 
indicadors en general són positius, són el segon grup que menys capaç se sent de 
manegar el confinament i que més difícil el troba.  

El grup de 25 a 34 anys és possiblement el més afectat, negativament, per l’impacte de 
la pandèmia. La seva situació de dependència és inferior (només una quarta part dels 
membres del grup no està emancipada), i per tant també es trobaven ocupats, abans de 
la crisi, en una proporció més elevada. Entre els que treballaven, una quarta part està 
ara en situació d’atur, ERO / ERTO. Així, més de la meitat d’aquestes persones viuen 
en llars on s’han reduït els ingressos i la situació econòmica ha empitjorat i més d’una 
tercera part considera que tindrà problemes per arribar a finals de mes. Els estats 
d’ànims (positius i negatius), les dificultats per dormir i la percepció de poca capacitat 
personal i de dificultats davant el confinament també són altes i properes a les del grup 
més jove. També són el grup més empàtic amb les dificultats que creuen que el 
confinament té per altres grups. Es troben en una posició intermitja entre els més joves 
i el grup següent d’edat respecte el seguiment i preocupació respecte la pandèmia, les 
fonts d’informació, les possibilitats de contagiar-se i de recuperar-se bé i les activitats 
d’oci realitzades, entre d’altres.  
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En definitiva, és el conjunt de la joventut el grup que més pateix pel seu futur (més de la 
meitat del col·lectiu) i el més pessimista respecte les conseqüències econòmiques de la 
pandèmia. 

Cal recordar, com s’ha apuntat en la nota introductòria, que és possible que degut a 
l’absència del col·lectiu de nacionalitat estrangera en la mostra de l’enquesta, la situació 
del conjunt de la joventut catalana sigui pitjor que la reflectida per aquests resultats.   
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1. Percepció de la situació actual 

 El seguiment de les notícies sobre el coronavirus és massiu però creix amb 
l’edat. La gran majoria de les persones joves està seguint les notícies relacionades 
amb el coronavirus amb “molt” o “bastant interès” (82,8% -de 16 a 24 anys- i 87,1% 
-de 25 a 34 anys-). El seguiment creix amb l’edat, i de mitjana és del 92,4%. Destaca 
el 17,1% (16-24) que segueixen les notícies amb “poc” o “gens” interès, vs el 7% 
(total població).  

 Molta preocupació per la situació, que també creix amb l’edat. Respecte el “grau 
de preocupació pel desenvolupament i propagació d’aquesta malaltia”, es declaren 
“molt” preocupats el 35% i el 40,7% dels joves (16-24 i 24-34) vs 55,6% (total). Els 
“gens” preocupats entre els més joves (10,2%) doblen la proporció total (4,7%).  

 Familiars, amistats i coneguts són una font important d’informació per als 
joves. El 39,6% i 25,9% dels joves s’informen sobre la pandèmia a través de 
familiars, amistats i coneguts, vs 19,3% (total). Les persones joves s’informen més 
per internet que el total (88,4% i 90,2% vs 78,5%) i menys per la ràdio (12% i 19,8% 
vs 34,2% ). La TV s’usa de manera semblant entre els diferents grups d’edat. 
Relacionat amb això, els més joves són els qui més declaren connectar-se a les 
xarxes socials “contínuament” (54,6% i 35% vs 21,9%). 

 Les persones joves creuen que la pandèmia és una amenaça més gran per als 
altres que per a elles. En una escala de 0 (cap amenaça) a 10 (amenaça total), les 
persones joves consideren que el grau d’amenaça que suposa el coronavirus per a 
la “seva salut personal” és, de mitjana, de 4,73 i 5,60, vs 6,37. En canvi, les 
diferències entre joves i no joves són menys marcades en les respostes sobre el 
grau d’amenaça respecte la “salut de la població catalana en conjunt” (7,28 i 7,48 vs 
7,75) i respecte la salut dels “familiars propers (parella, fills/es i progenitors)” (6,66 i 
7,12 vs 7,12). 

 La percepció de la pandèmia com a amenaça per a l’economia és molt alta per 
a l’economia catalana, però menys per a l’economia personal. A diferència de 
les dades anteriors, els resultats sobre aquesta qüestió són semblants entre els 
diferents grups d’edat. En la mateixa escala de 0 a 10, les persones joves de menys 
edat (16-24) consideren que la pandèmia resulta una amenaça per a la seva “situació 
econòmica personal” en menys grau que les persones joves de més edat (5,94 i 6,31 
vs 5,96 del total). La percepció de la pandèmia com una amenaça per a “l’economia 
de Catalunya” és més alta entre les persones joves que entre el conjunt de la 
població (8,41 i 8,30 vs 8,23). En els dos indicadors destaca el fet que la població 
de 65 anys i més és qui percep la pandèmia com una amenaça menys greu (4,98 
respecte l’economia personal i 7,80 respecte la catalana). 
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2. Impacte de la pandèmia en la salut 

 La joventut és el col·lectiu que més creu haver passat la malaltia. Entre la 
joventut la proporció de persones que declaren que “Creu que l’ha tinguda [COVID-
19]: n’ha tingut els símptomes, no li han diagnosticada i l’ha superada” són més que 
entre el conjunt de la població (6,8% i 10,7% vs 6,5%). També són el grup que més 
creu que els seus familiars propers (progenitors, parella, germans/es o descendents) 
s’han trobat en el mateix cas (14,8% i 13% vs 9,8%). Complementàriament, els més 
joves són el grup que menys creu que “alguna de les seves amistats i/o companys/es 
de feina” ha passat per aquesta situació, mentre que els joves més grans són el grup 
que més ho creu (13,8% i 27% vs 15,5%)- circumstància probablement relacionada 
amb l’estatus laboral dels diferents grups, ja que les persones joves de més edat 
són laboralment actives en una major proporció. 

 Les persones més joves són les més optimistes respecte les possibilitats de 
contagiar-se i de recuperar-se bé de la malaltia. És una tendència que decreix 
amb l’edat. Concretament, respecte una probabilitat “molt baixa” de contraure la 
malaltia en les properes quatre setmanes, els més joves són els més optimistes 
(30,3% i 15,8% vs 15,1%); i també ho són respecte una probabilitat “molt alta” de 
“recuperar-se bé” de la malaltia en cas de contraure-la (33% i 16,1% vs 11%).  

 Les majoria de les persones joves tenen problemes per dormir arran de la 
pandèmia. Les dades mostren un fort descens en funció del grup d’edat: 65,7% (16-
24), 64,9% (25-34), 60,2% (35-49), 50,8% (50-64) i 32,7% (65 i més), per un 51,8% 
total. 

 
 

3. Confiança en la capacitat d’hospitals 
i residències de gent gran 

 Les persones joves confien, relativament, en la capacitat dels hospitals, i 
desconfien en la capacitat de les residències de gent gran. Tot i això, són 
precisament els joves (concretament els més grans) els que menys confien, del 
conjunt de la població, en la capacitat dels hospitals i de les residències de gent gran. 
En una escala de 0 (cap confiança) a 10 (total confiança), el grup 25-34 és el que, de 
mitjana, creu menys en la capacitat d’aquestes institucions per “cobrir les necessitats 
mèdiques de les persones que estiguin greument malaltes durant la pandèmia de la 
COVID-19”. Entre les persones més joves (16-24) els resultats són més baixos que 
la mitjana respecte els hospitals però més alts respecte les residències. Els resultats 
són: hospitals de la seva àrea (6,98 i 6,89 vs 7,20), hospitals del conjunt del país 
(7,14 i 6,93 vs 7,12), residències de gent gran de la seva àrea (4,36 i 3,62 vs 3,71) i 
residències de gent gran del conjunt del país (4,19 i 3,38 vs 3,44).  
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4. Impacte en la situació econòmica4 

 L’afectació laboral de la pandèmia és molt gran entre les persones més joves. 
Abans de “l’esclat de la crisi sanitària de la COVID-19”, el col·lectiu més jove (16-24) 
era el que menys treballava (27,4%) entre la població en edat laboral (16-64), mentre 
que els joves més grans (25-34) majoritàriament treballaven (69,2%). En el període 
d’enquestació, és el col·lectiu que més ha estat acomiadat, està en un ERTO o en 
un ERO (42,8% i 22,8% vs 19,8%). Concretament, les persones que treballaven 
abans de la pandèmia i han sigut acomiadades són el 8,4% i 4,7% vs 3,1%; les que 
estan en un ERTO, el 34,2% i 17,7% vs 15%; i les que estan en un ERO el 0,2% i 
0,1% vs 0,4%. Com s’ha dit, cal tenir en compte que aquesta afectació laboral fa 
referència a les persones que treballaven abans de la pandèmia, i que aquestes eren 
únicament el 27,4% de les persones 16-24; tot i això, una part important d’aquest 
col·lectiu estava a l’atur, o inactiva sense estudiar, abans de la pandèmia. 

 També són, per tant, les que menys treballen. Complementàriament, les 
persones joves que treballaven abans de la pandèmia són el col·lectiu que en menor 
mesura està ocupat en el moment de l’entrevista (41,6% i 70% vs 72,9%). 
Concretament, són les persones que fan menys teletreball (30% i 49% vs 50,7%) i 
les que menys van a treballar (presencialment), estiguin o no en un sector essencial 
(11,6% i 21% vs 22,9%). Tot i així, són les persones que més declaren tenir un 
“permís per deures inexcusables (no està acomiadat/ada, però no va a treballar)” 
(9,6% i 5,1% vs 5,1%), tot i que la pregunta no especifica si la persona cobra o no. 

 Més de la meitat de les persones joves viuen en llars on s’ha reduït els 
ingressos. El col·lectiu jove és el que més viu en llars on, com a conseqüència de 
l’esclat de la pandèmia, s’han reduït els ingressos (56,7% i 53,6% vs 40,9%).  

 La joventut és el col·lectiu amb més dificultats econòmiques derivades de la 
pandèmia. Relacionat amb la pèrdua de feina i la reducció dels ingressos, al voltant 
de la meitat de joves consideren que la seva situació econòmica “ha empitjorat” o 
“ha empitjorat molt” en el darrer mes (40,8% i 56,2% vs 37,3%). També són el 
col·lectiu que més creu que tindrà “dificultats” o “moltes dificultats” per “arribar a 
finals de mes amb els ingressos d’ara” (30,3% i 33,5% vs 27%). Destaca la xifra del 
14,4% entre el col·lectiu de 65 anys i més, la més baixa del total poblacional. També 
són el col·lectiu que declara majoritàriament que podria aguantar menys d’un mes i 
de dos sense cap ingrés (la persona i el seu nucli familiar) “abans de trobar-se en 
greus dificultats econòmiques” (45,7% i 42% vs 34,1%). També són per tant el 
col·lectiu que més “ha hagut de recórrer a l’ajuda econòmica de familiars” (14,1% i 
13,7% vs 7,4%), i el que més s’ha “plantejat anar a treballar a un país estranger” 
(13% i 16% vs 6,7%). 

 

                                                
4 Recordem que el  per íode d’enquestació  coinc ideix amb dos  moments  di ferents de l ’es ta t  d’alarma:  de l ’11  al  
13 d ’abr i l  (d issabte  –  d i l l uns)  només pod ien treba l lar les persones ocupades en ac t i v i tats declarades essen cials.  
El 14 d ’abr i l  també pod ien t rebal lar  les  persones ocupades en les  act iv i ta ts  no essencials  permeses .  
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5. Contacte amb altres persones  

 Les persones joves han fet un ús massiu de les videotrucades i dels missatges 
de text. Especialment entre el col·lectiu més jove, l’ús d’aquestes tecnologies ha 
estat massiu i superior al de la resta de grups d’edat: 90,2% i 86,4% vs 73,4% per 
les videotrucades i 96% i 85,4% vs 90% pels missatges de text. 

 La visita a familiars per raons justificades és més baixa entre les persones 
joves. Concretament, les persones que declaren haver “visitat els seus familiars per 
raons molt justificades (portar menjar, medicaments, seguiment de l’estat general de 
salut)” són el 19,6% i 19,2% vs 22,2%.  

 

 

6. Percepció sobre les actituds dels 
altres i previsió respecte el seguiment 
d’instruccions 

 Les persones més joves són les més crítiques respecte l’actitud de la 
ciutadania durant la pandèmia. Concretament, són el grup que més respon 
negativament a l’afirmació que “les persones que viuen en el seu veïnat o barri miren 
en general pels interessos i les necessitats dels altres” (31,2% i 24,2% vs 21%). 

 Per contra, la minoria de persones que seguiran el seu criteri al marge de les 
instruccions de les autoritats decreix amb l’edat. La gran majoria de la població 
afirma que seguirà “les instruccions de les autoritats encara que no hi estigui d’acord 
completament o les trobi poc encertades” (87,5% i 87,7% vs 89,7%). Tot i això, la 
proporció de joves que diuen que “seguiré el meu propi criteri al marge de les 
instruccions de les autoritats” és lleugerament més alta (9,7% i 9,2% vs 7,1%). 

 

 

7. Estat d’ànim i dificultat del 
confinament 

 L’estat d’ànim de les persones joves és, de mitjana, el pitjor de tots els grups 
d’edat. Davant de la pregunta “fins a quin punt està tenint els següents estats d’ànim 
durant aquests dies”, en una escala de 0 (gens) a 10 (molt), les persones joves 
tendeixen a donar la resposta mitjana més negativa, que va millorant en els 
successius grups d’edat. Això és així en la majoria d’estats d’ànim pels que es 
pregunta: tristesa (5,73 i 5,74 vs 5,39), angoixa (5,86 i 5,93 vs 4,90), ira (4,16 i 3,59 
vs 3,08), avorriment (6,00 i 5,55 vs 4,39) i incertesa (7,45 7,78 vs 7,20). Només en 
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el cas de la por els més joves tenen la mitjana més baixa, i marcadament diferent 
dels joves més grans (3,96 i 4,78 vs 4,60). 

 Els estats d’ànim positius també són menors entre les persones joves. La 
confiança (4,93 i 4,87 vs 5,33) i l’esperança (6,35 i 6,17 vs 6,59) són estats d’ànim 
que també responen al patró d’increment segons edat. 

 També són el col·lectiu que se sent menys capaç davant del confinament i el 
que el viu amb més dificultat. En una escala de 0 (gens) a 10 (molt), les persones 
joves són les que menys capaces es veuen de “manegar aquest confinament” (7,56 
i 7,74 vs 7,98), tot i que les mitjanes són altes en tots els casos. Les persones que 
donen una puntuació per sota del 5 són el 10,1% dels joves de 16 a 24 i el 5,8% dels 
de 25 a 34. L’enquesta també pregunta pel “grau de dificultat” que la persona 
entrevistada creu que està tenint el confinament per a ella mateixa, en una escala 
de 0 (molt difícil) a 10 (molt fàcil). Les persones joves (especialment les de 25 a 34) 
són les que donen una puntuació mitjana més baixa: 6,07 i 5,77 vs 6,19.  

 Els joves més joves i les persones més grans, els menys empàtics; els joves 
més grans, els més empàtics. En la mateixa escala, quan se’ls pregunta pel grau 
de dificultat que creuen que el confinament té per altres grups o col·lectius, els més 
joves (16-24) i més grans (65 i més) tendeixen a ser els qui creuen que en tenen 
menys, i els joves més grans (25-34) els que més. Aquest és particularment el cas 
de la valoració de la dificultat per a les persones amb necessitats especials (1,70, 
1,52 i 2,45 (65 i més anys) vs 1,76); i per les persones en risc d’exclusió social (1,96, 
1,42 i 1,80 (65 i més anys) vs 1,47).  

 

 

8. Condicions del confinament 

 Les persones joves més joves viuen a la llar d’origen i les joves més grans 
principalment en parella. El confinament s’està passant en llars força diferents 
segons el grup d’edat, dins del col·lectiu jove: entre les persones joves 16-24, la 
situació majoritària és la de viure a la llar d’origen (79,1%), essent les altres 
situacions d’emancipació (20,9%) molt minoritàries. Per contra, entre la joventut més 
gran (25-34) la situació més habitual és viure amb la parella i sense fills (41%)5, 
seguida de la no emancipació (24,2%) i la parella amb fills (15%); la proporció 
d’aquests joves que viuen sols arriba al 10,2%. 

 Les persones més joves i les més grans viuen menys en pisos i més en 
habitatges independents. Per contra, els joves més grans estan en la situació 
contrària. Pisos: 69,7% i 78,6% vs 72,4% (total); casa adossada, xalet o torre aïllada: 
25,6% i 15,8% vs 23,6%. Els joves més grans també són els qui viuen en menor 
proporció en un habitatge amb terrassa/jardí/terrat propi (40,7% i 31,8% vs 42,3%). 
Les persones més grans són les que més viuen en un habitatge independentment 
(28,9%) i tenen terrassa/jardí/terrat propi (47,7%). 

                                                
5 Tot i  que en aquesta s i tuació també s’hi  podrien incloure al t res persones que no s iguin els f i l l s ,  com els pares,  
germans o coneguts .  
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9. Activitats realitzades durant el 
confinament 

 Les persones joves són les que més realitzen activitats d’oci. En aquest sentit, 
el confinament no sembla haver alterat les pautes prèvies respecte l’oci. 
Concretament són els que en major proporció, o en 2ª major proporció, “es dediquen” 
a fer les següents activitats “durant aquests dies de confinament”: miren la televisió 
(80,6% i 78,6%6 vs 80,1%), escolten música (86,2% i 73,4% vs 63,6%), naveguen 
per les xarxes socials (86,8% i 81,1% vs 63,4%), fan esport (67,6% i 55,9,4% vs 
44,1%) i juguen a videojocs (41,8% i 40,4% vs 17%). La proporció de persones que 
es dediquen a aquestes activitats decau amb l’edat. 

 Els més joves també són els qui menys es dediquen al treball productiu i 
reproductiu. En aquest cas, però, les persones joves més grans s’hi dediquen en 
una proporció generalment per sobre de la mitjana de la població. Concretament, es 
dediquen a fer tasques de la llar (74,2% i 84,3% vs 84,1%), anar a comprar (44,4% 
i 64,6% vs 63,5%) o fer teletreball (26,8% i 45,5% vs 34,6%).  

 Per contra es dediquen en major mesura als estudis. Entre els més joves, tres 
quartes parts estudien (75,5% i 35,6% vs 23,2%). També aprenen idiomes en una 
proporció elevada (19,5% i 14,7% vs 11,6%).  

 
 

10. Gestió de la pandèmia per part dels 
governs 

 Més de la meitat dels joves creu que el govern espanyol no sap com resoldre 
la pandèmia. Els joves de menys edat són els menys crítics amb la gestió del govern 
català i els més crítics amb la gestió del govern espanyol. Els joves més grans també 
són crítics amb la gestió del govern espanyol (2n grup més crític), però també són 
els més crítics amb la gestió del govern català. Concretament, davant l’afirmació que 
el govern català “no sap com resoldre els problemes de la pandèmia”, les 
proporcions d’acord són: 34,4% i 43,3% vs 40,4%; i respecte al govern espanyol: 
56,5% i 55,4% vs 50,3%. La proporció de joves que creu que els governs estan 
“resolent els problemes de la pandèmia” és molt baixa respecte els dos governs: 
2,8% i 3,6% vs 2,6% pel que fa al català i 6,4% i 5,3% vs 8,4% pel que fa a l’espanyol. 
Tot i això, en el cas català, l’opció de resposta escollida per una major proporció de 
persones és la següent: “Aquest Govern sap com resoldre els problemes de la 
pandèmia, però necessita més competències i més recursos”, essent els més joves 
els més favorables a aquesta afirmació i els menys joves els menys favorables 
(48,7% i 41% vs 45,5%). 

                                                
6 A di fe rència dels a l t res valors  d’aques t apar ta t ,  en aquest indicador el  grup 25 -34 és el  que menys  real i t za 
aquesta  act iv i ta t .   
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11. Futur 

 Més de la meitat de les persones joves pateixen pel seu futur. La joventut és el 
col·lectiu que més pateix “pel seu futur, en global”. En aquest indicador els resultats 
també s’ordenen en funció de l’edat (51,9% i 54,4% vs 46,4%). 

 La comparativa entre el COVID-19 i la grip és residual. La proporció de persones, 
joves i no joves, que consideren que “l’impacte final d’aquesta pandèmia d’aquí un 
any” serà que “Hi haurà hagut morts, però no serà pitjor que una epidèmia de grip 
típica” és molt baixa, especialment entre els joves (3,7% i 3,1% vs 4,3%). 

 Molt poca gent creu que l’economia es refarà aviat. Els joves de més edat són 
els més pessimistes respecte “les conseqüències econòmiques pel país d’aquesta 
pandèmia d’aquí un any”, i una tercera part creu que “l’economia quedarà fortament 
danyada per molts anys” (30,1% i 32,9% vs 30,5%). Els joves de menys edat, en 
canvi, són els qui més creuen que “l’economia quedarà afeblida durant uns quants 
anys” (65,1% i 59,8% vs 59,6%). Els qui creuen que “l’economia es refarà aviat, de 
pressa” són una minoria, especialment entre la joventut (4,6% i 6,9% vs 8,8%). 


