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T
reballar a l’estiu sempre ha 
estat cosa de joves: per pa-
gar-se les seves despeses, 
per entrar en contacte amb 

la vida real, per ajudar a casa, per 
provar quin gust té certa indepen-
dència econòmica... Però, des que va 
esclatar la crisi, per a molts joves tre-
ballar (ja sigui a l’estiu o durant tot 
l’any) és una obligació, una qüestió 
vital: els estudis (el futur, per tant) 
depenen d’això. Com si a Espanya 
fos tan fàcil... A l’estiu, això sí, ho és 
una mica més. Ho sap prou bé Míri-
am Gou (23 anys, estudiant de 4t de 
Periodisme a la UAB): ha treballat 
tots els estius des dels 16 anys com a 
cangur, com a dependenta o fent 
classes de repàs. Primer va ser per la 
qüestió de la independència econò-
mica. «Però quan vaig començar ter-
cer, la meva mare es va jubilar per 
problemes de salut i l’empresa del 
meu pare es va ressentir de la crisi. Ja 
no podien ajudar-me, així que vaig 
haver de posar-me les piles per fer-me 
càrrec de les meves despeses», expli-
ca. El més important: la carrera. 
 L’esclat de la crisi el 2008, que 
ha deixat uns dos milions de famí-
lies amb tots els seus membres a 
l’atur, és una de les causes que ex-
pliquen que s’hagin duplicat els es-
tudiants d’entre 15 i 29 anys que o 
treballen o estan buscant feina, en 
blanc, en negre, en precari, com si-
gui en un país amb una taxa d’atur 
juvenil que supera el 55%. Són els 
sí-sí, els joves que estudien i treba-
llen. Segons Carles Feixa, antropò-

Pagar-se 
el curs en 
les vacances

leg social especialitzat en l’estudi 
de les cultures juvenils, «educació 
i feina ja no són fases separades, si-
nó que es juxtaposen al llarg de la 
vida, trencant el model tradicional 
en què primer es feia una cosa i des-
prés l’altra». En el cas dels universi-
taris, dos motius més contribueixen 
a fer que molts es vegin forçats a tre-
ballar i estudiar al mateix temps: 
l’augment del preu de les matrícules  
–el cost d’un grau en una universi-
tat pública catalana és el doble de 
car que la mitjana espanyola i el si-
sè més costós d’Europa– i l’enduri-
ment dels requisits acadèmics en 
la concessió de beques, que el curs 
2013-2014 han patit, a més a més, 
una retallada mitjana per benefici-
ari de gairebé 300 euros. En aquest 
context, segons Manuel Fernández, 
vicedegà del Col·legi d’Advocats de 
Mataró i especialista en Dret Labo-
ral, treballar a l’estiu, quan «la ma-
joria de feines són temporals, pre-
càries i irregulars» és un pal·liatiu: 
molts necessiten treballar tot l’any 
per estudiar.

CERCLE VICIÓS / És el cas dels estudi-
ants amb famílies que tenen una 
situació econòmica fràgil. Això els 
resta temps de dedicació a la univer-
sitat. Conseqüència: o bé no es ma-
triculen de totes les assignatures o 
bé és probable que en suspenguin 
alguna. Això els pot costar la beca  
–s’exigeix aprovar entre el 65% i el 
100% dels crèdits, en funció de les ti-
tulacions–, cosa que els força a inver-
tir més temps a treballar, en una es-
piral perversa. És el cas de la Míriam, 
que va perdre la beca d’aquest any 
per suspendre una assignatura, tot 
i que en té prou amb el que guanya 
en les seves dues feines, un bar de co-
pes i un departament de comunica-
ció d’una cadena de restaurants. Per 
a Alejandra Valbuena (24 anys, 2n de 
Polítiques a la UB), les coses són més 
complicades. «Vaig suspendre una 
assignatura a primer perquè no te-
nia diners per a la T-Jove i no podia 
anar a totes les classes, així que em 
van denegar la beca a segon», expli-
ca. La impossibilitat de trobar feina  
a Barcelona la va forçar a treballar 

Milers d’estudiants es llancen  
al precari mercat laboral d’estiu per 
la necessitat de costejar-se els estudis

L’atur a les seves famílies, l’augment 
de taxes i les retallades en beques forcen 
els joves a compaginar feina i formació

Míriam Gou, al 
bar musical La 
Plata de Palamós, 
on treballarà 
tot l’estiu.

Manuel Fernández ADVOCAT LABORALISTA

«Per als joves de classe mitjana, 
treballar només a l’estiu ja no és 
suficient  per pagar la carrera»

Míriam Gou ESTUDIANT DE PERIODISME I CAMBRERA

«Entre la feina i la universitat, de 
vegades dormia quatre hores, 
però ben combinat, té avantatges»

Sergi Jiménez ECONOMISTA

«S’hauria de fomentar 
el treball parcial i 
complementari als estudis»

Carles Feixa ANTROPÒLEG

«S’ha trencat el model tradicional 
en què primer s’estudiava i 
després es treballava»

50% d’augment. 
Aquesta és l’evolució entre el 
2008 i el 2012 (últim any del qual 
hi ha xifres disponibles) dels 
joves d’entre 15 i 29 anys que 
treballaven i estudiaven a 
Espanya. 

16.000 
és la mitjana anual de llocs de 
treball de joves menors de 25 
anys creats a Catalunya durant 
els quatre últims estius, segons 
l’EPA.

277 euros és el que ha 
baixat de mitjana la quantitat 
rebuda pels becaris espanyols el 
curs 2013-2014, segons dades 
del Ministeri d’Educació.

6a posició és la que ocupa 
la universitat pública catalana en 
la classificació de les més cares 
d’Europa. El preu d’un grau 
públic a Catalunya és el doble de 
la mitjana espanyola.

6 països a Europa, entre 
aquests Espanya, combinen 
criteris econòmics i acadèmics 
per a la concessió de beques, un 
sistema que és minoritari.

les xifres
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amb la seva mare en un taller me-
cànic per poder pagar la matrícula 
d’aquest curs.
 «Anar a la universitat implica un 
cost alt, fins i tot amb la matrícula 
gratis. Per això és bo que els estudi-
ants puguin treballar dues, tres o 
quatre hores al dia», sosté Sergi Ji-
ménez, professor de la UPF especia-
lista en Economia laboral. Jiménez 
considera que el model feina+estudi 
funciona bé en països com Alema-
nya, els EUA o Holanda. El proble-
ma, afirma, és «treballar moltes ho-
res perquè els joves deixen de pres-
tar tanta atenció a l’estudi». Per això, 
la Míriam, que durant el primer qua-

drimestre d’aquest curs va treballar 
a jornada completa, va demanar una 
reducció a 20 hores. «En alguns mo-
ments vaig arribar a tenir atacs d’his-
tèria perquè no arribava a tot», recor-
da. «Dormia quatre hores i això va 
començar a afectar-me a la salut, físi-
cament i, sobretot, mentalment».

SISTEMA MAL DISSENYAT / La conciliació 
de la vida laboral amb la università-
ria a Espanya no funciona. «Hem vis-
cut la il·lusió que era possible una 
educació superior democràtica, pe-
rò això és mentida. Si ets pobre, es-
tudiar és molt complicat», afirma 
l’antropòleg Manuel Delgado. El Pla 

Bolonya estableix l’avaluació contí-
nua, que obliga els estudiants a as-
sistir a classe i a fer multitud de tre-
balls. En l’àmbit laboral, Jiménez 
diu que «no existeix un pla per fo-
mentar el treball parcial i comple-
mentari amb els estudis». Així que la 
flexibilitat queda en mans de l’em-
presari. Els caps de la Míriam li do-
nen dies i nits lliures en època d’exà-
mens. Té sort, potser per això veu 
tants avantatges a compatibilitzar 
feina i universitat: «Aprens a valorar 
la teva carrera perquè te la pagues, 
gestiones millor el temps, guanyes 
experiència i madures». A la força 
pengen. H

ICONNA / JORDI RIBOT

les claus
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És normal que una gran part 
dels llocs de treball d’estiu –que 
provenen sobretot del sector de 
l’hostaleria, de l’oci de 
vacances, dels campaments 
d’estiu...– els ocupin joves 
formats que volen treballar 
durant els mesos en què no 

estudien. La novetat, com diu el 
vicedegà del Col·legi d’Advocats 
de Mataró, soci d’Advisoria i 
especialista en Dret Laboral, és 
l’increment de l’ocupació 
d’estudiants perquè «les famílies 
ara els diuen: ‘Quan acabis els 
exàmens busca’t una feina’. Els 
pares, que potser estan a l’atur, 
ja no poden ajudar-los a pagar la 
matrícula o necessiten que 
aportin diners a casa».

¿No han treballat 
sempre a l’estiu 
els estudiants?

L’esclat de la crisi econòmica 
l’any 2008 va marcar un punt 
d’inflexió. Segons l’Informe de 
la Joventut a Espanya (2012), 
entre els anys 2008 i 2012 ha 
augmentat en un 50% el 
nombre de joves d’entre 15 i 29 
anys que estudien i treballen. 

Aquest fenomen es dóna en un 
context de dificultat econòmica 
per a les famílies, que ja no 
poden sufragar els estudis dels 
seus fills. I s’ha vist augmentat 
per un increment de les taxes i 
per l’enduriment dels requisits 
acadèmics en la concessió de 
beques, a més a més de la 
retallada de la quantia per càpita. 
Treballar només a l’estiu és 
insuficient.

¿Per què hi ha més 
universitaris que 
treballen tot l’any?

No, els estudiants universitaris 
espanyols no tenen tradició de 
treballar al nivell de la majoria de 
països europeus. Tal com 
assenyala l’informe de l’OCDE 
Panorama de l’educació (2013), 
l’any 2011 Espanya estava molt 

per sota de la mitjana UE-21 i ni 
tan sols l’augment d’aquests 
anys acosta les xifres a les que 
tenen a Holanda, Suïssa o 
Finlàndia. Els experts citen alguns 
dels motius d’aquesta situació: 
òbviament, l’alt atur juvenil és 
clau, però també és important la 
incompatibilitat que hi ha entre el 
mercat laboral i el sistema 
universitari.

¿A Espanya treballen 
més que a la resta 
de països de la UE?

4
Des d’un punt de vista formatiu, 
no és negatiu compatibilitzar 
estudis i feina. Hi ha molts 
avantatges en aquesta pràctica: 
acosta els joves al món real, els 
atorga experiència 
professional... Una altra qüestió 
és que aquestes feines hagin de 

ser precàries i totalment alienes a 
la carrera acadèmica que està 
cursant l’estudiant. En el que 
sociòlegs i pedagogs 
coincideixen és que no és positiu 
que l’entrada al mercat laboral 
sigui obligada per poder 
continuar estudiant, entre altres 
motius perquè pot generar 
problemes de salut i resta atenció 
a la tasca prioritària: la formació 
acadèmica.

¿És dolent que 
els estudiants 
hagin de treballar?

5
És essencial rebaixar la pressió 
econòmica sobre els estudiants 
universitaris, i en aquest sentit 
una política de beques potent 
és bàsica per garantir que cap 
jove que vulgui fer una carrera 
se’n vegi exclòs per raons de 

renda. Però, com assenyala Sergi 
Jiménez, professor de la UPF 
especialista en Economia laboral, 
hi ha altres deures per fer, com 
per exemple flexibilitzar dos 
àmbits: «Els llocs de treball, de 
manera que permetin 
l’assistència per hores, i 
l’estructura de la universitat, 
perquè ara demana molta 
dedicació».

¿Les beques són 
l’única solució en 
temps de crisi?
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