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El salari dels jovesnoarribaperpagar
ni el lloguerniunahipoteca
L’arrendament els suposa un 94% del que guanyen, i comprar, gairebé un 63%

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Ni crisi ni històries. Anys després
de la recuperacióeconòmica, la si
tuació dels joves no ha variat: tot i
que ha augmentat el percentatge
d’assalariats, els joves continuen
sense poder sortir de la casa fami
liar per emprendre una vida adul
ta. La causa no és cap altra que no
podenanar enlloc.Nipodenoptar
a comprar un habitatge, ja que no
tenen accés a una hipoteca –ne
cessiten4,4vegadesel salarianual
per tenir diners per a l’entrada i
han de destinar un 62,4% del que
cobren almes a pagar la lletra–, ni
al lloguer –necessita destinar un
94,5%delqueguanyenalmes–.
L’únicaopció factible ésaccedir

a un pis compartit, però en el cas
de les grans ciutats, ni això, ja que
han de destinar un 40% del que
guanyenaaquesta finalitat.De fet,
a Catalunya, amb un mercat im
mobiliari desorbitat, un jove assa
lariada hauria de dedicar un
119,7% del sou a pagar el lloguer,
davant el 75,5% que suposaria su
fragar laquotahipotecària.
Davant aquest panorama, no és

estrany que la taxa d’emancipació
juvenilhagi tornatabaixar.Noha
via estatmai tanbaixades de l’any
2002. En aquests moments més
d’un 81% dels joves d’entre 16 i
34 anys viuen amb els pares. És
certqueaquí s’hi inclouenelsado
lescents d’entre 16 i 18 anys i que
fins als 23 o 24molts joves estudi
en. A la franja d’entre 25 i 29 anys,
però, un 60,5% encara s’està a la
llar familiar, i un 29,2% en el cas
delsque tenenentre30 i34anys.
En comunitats com les Canàri

es, Cantàbria o Castella i Lleó, la
taxad’emancipaciónoparadebai
xar, mentre que els mínims aven
ços en d’altres, com a Euskadi o
Aragó, es deuen fonamentalment
a la immigració.ACatalunya iMa
drid la millor situació en emanci
paciós’explicaperl’arribadadejo
vesd’altresprovíncies.
Així ho posa de manifest l’Ob

servatori d’Emancipació corres

ponent al primer trimestre del
2019,elaboratpelConsellde laJo
ventut d’Espanya, que denuncia
que la llarga interinitatdelGovern
impedeixregularelmercat immo
biliari, que no para d’incrementar
elspreus.“Calprendremesuresen
aquest sector, adoptar polítiques
públiques immediatament”, asse
nyala l’informe.
Perquè, indiquen, la causa prin

cipal que els joves espanyols no
facin el salt a la vida adulta i em
prenguin el desenvolupament vi
talnatural ésunmercat laboral in
estable i amb salaris baixos. I els
alts preus dels habitatges pesen
molt, tant de lloguer com de com
pra. I sense un sostre, ningú no
se’nvadecasa.
En aquesta edició, l’Observatori

delaJoventutaprofundeixenl’ac
cés a l’habitatge, en les possibili
tats de comprar o llogar i, com a
novetat, el pis compartit, l’única
opció. I ni així. Les dades són es
candaloses. Segons aquesta anàli

si, per comprar un pis un jove ne
cessita destinar un62,4%del sala
rianualapagarlamensualitatdela
hipoteca. Això sí, abans ha de fer
frontal’entrada,iperaixònecessi
ta4,4, vegadeselseusalarianual. I
això són dades mitjanes per a un
habitatge a Espanya (la base és el
portal Idealista).Multipliqueuho
enelcasqueaquesthabitatgesigui
en ciutats comaraMadrid, Barce
lona, SantSebastiàoValència.
Un cop descartada la compra

per a la gran majoria dels joves,
el lloguer tampoc no sembla una
opció. Segons aquest estudi, un
jove ha de destinar un 94,4% del
salari a tenir un sostre on pugui
viure (l’any passat era un 88,9%).
Les dades parlen per si soles: és
impossible.
Així s’explica que l’única opció

sigui compartir pis, però ni així.
L’estudi assenyala que en aquest
cas el jove ha de destinar gairebé
un 31% del salari, cosa factible i
dins el que es considera raonable.
Elproblemaésqueen21provínci
es aquest percentatge se situa gai
rebéenun40%.Iend’altres,coma
Catalunya, enmésd’un40%.c

L’única opció factible
per emanciparse
és accedir a un pis
compartit, però a les
grans ciutats ni això

ÀLEX GARCIA

La taxa d’emancipació juvenil torna a descendir pels baixos salaris i la falta d’accés a l’habitatge

La conciliació a la universitat, cosa de dones
]L’ús dels permisos per
afavorir la conciliació famili
ar encara és desigual en
l’àmbit de la universitat.
Entre els treballadors dels
campus que demanenmesu
res de flexibilització, com
ara permisos o reduccions
d’horari per maternitat i
paternitat, un 87% són do
nes. A l’estudi sobre la desvi
ació de gènere a la universi
tat publicat ahir pel grup de
treball d’igualtat de Xarxa
Vives, aquesta xifra ha cres
cut lleugerament des del
2008, quan només un 5%
dels homes reduïen la jorna

da laboral. Des d’aleshores
el percentatge s’ha incre
mentat lleugerament i es
manté entre un 13% i un 18%.
Xarxa Vives, que comprèn el
conjunt d’universitats de
diferents comunitats autò
nomes de parla catalana,
constata la desigualtat de
gènere en tots els àmbits de
la universitat. Així, a mesura
que augmenta el rang acadè
mic, la presència de la dona
es redueix i s’estanca a la
base de la piràmide jeràrqui
ca. La desviació comença a la
categoria d’agregat, contrac
tat o doctor (un 55% d’homes

per un 45% de dones), aug
menta en titular d’universi
tat i titular d’escola (un 67%
d’homes per un 39% de do
nes), catedràtic (un 78%
d’homes per un 22% de do
nes) i, a la punta, professor
emèrit (un 76% d’homes per
un 24% de dones). Els òrgans
de govern també estan més
masculinitzats, i les dones
ocupen llocs de menys deci
sió. A més, un 70% dels alts
càrrecs del personal d’admi
nistració els ocupen ho
mes, malgrat que és un
col∙lectiu principalment
femení. / Carina Farreras
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Helena Schargel és brasilera i va
treballarcinquantaanyscomadis
senyadora en una empresa tèxtil.
Als 78vadecidir retirarse, però la
seva nova situació no li va agradar
gens; sentia un buit. El 23 de de
sembreenfarà80, iahirendonava
compte l’agència FrancePresse,
perquèavuiés famosaal seupaís.
L’Helenaésmodelde la roba in

terior que ella mateixa dissenya,
unes col∙leccions per a dones de
més de 60 anys que tenen, diu, un
objectiu clar: “Fer sortir les dones

de la invisibilitat”. Va posar fil a
l’agullaperdissenyarroba interior
còmoda i bonica. Són peces que,
segons explicava en unTED talk a
São Paulo, diuen a les dones que
estanvives,quenoesdeixinendur
perlainvisibilitataquèalgunssec
tors socials les volen sotmetre. Pe
rò tenia clarquenos’aturaria enel
disseny.
Quan va oferir el seu producte,

va deixar ben clar que la condició
per dur a terme el seu projecte no
es limitavanomésal dissenyde les
peces. Ella en seria lamodel, tam
bé escolliria les fotos i quedava to
talment prohibit retocarles amb

Photoshop. És ella mateixa la que
apareix a l’Instagram de la seva
col∙lecció, amb 18.000 seguidors i
on envia missatges d’empodera
ment a les dones i dedenúnciaper
la faltad’interèsde lamodaper les

dones madures. “En qualsevol
edat hi ha la millor de les vides”,
assenyala.
Ellavadecidirretirarsedelase

va feina a l’empresa als 78. Durant
unanyvafertotelqueselivaposar

aldavant.Teràpies,cursosicursos
de pilates..., però notava que li fal
tava alguna cosa. Un dia va anar a
uncafèd’ungrupdedonesde“50i
més”, i quan es va presentar li van
preguntar sobre el seuprojecte vi
tal. La paraula projecte li va resso
nar en l’ànima, i va ser allàmateix
on va decidir sobre lamarxa: llan
çariael seumodelde llenceria.
Ho explicava alTED talkdeSão

Paulo vestida ambuna gavardina i
unes vambes. Una gavardina de
què es desprèn en plena xerrada
per passejarse amb la seva roba
interior. Vol canviar les mirades
perquè s’apreciï la bellesa de les
dones grans, velada pel culte a la
joventut, als retocs, al Photoshop.
I recordar quehi ha vida i bonavi
dadesprésdels60, els 70, els80...
Schargel vaanarambel seu fill a

visitar la fàbrica on fan les seves
creacions. De cop i volta, indica,
tothom va començar a aplaudir.
“Van pensar que, si jo, amb 80
anys,puc, ells tambépoden”.c

Unamodel de llenceria i
dissenyadora de 80 anys
vindica totes les belleses
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La brasilera Helena Schargel durant una sessió de fotos


