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dels 70's

 

 

Fenomen 

sociològic 

Període Edat del 

“babyboom” 

Mesures aplicades 

pels Governs 

Massificació de les 

aules a l’educació 

bàsica. Les aules 

podien tenir 

fàcilment més de 

35 alumnes. 

Període 1982-

1992 

7-18 anys 

aproximadament. 

Edat escolar. 

 

Èxit dels Jocs 

Olímpics de 

Barcelona. 

 Una de les claus 

de l’èxit dels Jocs 

va ser l’altíssim 

nivell de 

participació i 

d’implicació dels 

Voluntaris. 

També hi van 

haver bons 

Any 1992. 15-20 anys. 

Voluntaris 

Olímpics: El 

gruix important 

dels voluntaris 

eren nois 

d’aquesta edat 

que van aprofitar 

la fi del curs 

escolar per fer 

aquesta tasca. 

Esportistes: 

“Potser hi va haver 

algun polític que 

es va atribuir un 

èxit que 

corresponia més 

aviat a un 

fenomen sociològic 

o demogràfic.” 
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resultats esportius 

de catalans i 

espanyols. 

L’edat òptima en 

molts esports 

són els 15-25 

anys. 

Notes de tall 

d’entrada a la 

Universitat més 

altes que 

qualsevol altre 

any.  

Període 1990-

1995 

18 anys. 

Edat d’entrada 

a la universitat. 

Les Universitats no 

augmenten 

proporcionalment 

les seves places i 

molts estudiants 

ben preparats es 

queden sense 

plaça 

Altes quotes 

d’atur juvenil 

Període 1993-

1998 

16-25 anys.  

Edats 

d’incorporació 

al mercat 

laboral. 

El govern espanyol 

comença a aplicar 

mesures per 

prevenir aquest 

problema quan el 

problema ja 

s’acaba. 

(Consultar 

hemeroteca) 

Increment molt 

elevat del preu de 

l’habitatge (hem 

demostrat la 

relació existent 

entre població i 

preu)  

• A Catalunya 

els joves 

s’emancipen 

bastant més tard 

que a la resta de 

països de l’entorn. 

Període 1998-

2006 

23-33 anys 

Edats 

d’emancipació 

habitual. 

Les 

administracions 

(Ajuntaments, 

Generalitat, Estat) 

han començat a 

aplicar mesures 

significatives per 

facilitar l’accés a 

l’habitatge dels 

joves fa un parell 

d’anys o menys, 

just quan el 

problema ja 
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És perquè s’hi 

estan molt bé a 

casa els pares, 

com s’ha dit 

moltes vegades o 

perquè el preu de 

l’habitatge és 

molt alt en relació 

al que cobren? 

• Fenòmen 

Okupa per part de 

joves que volen 

sortir de casa, 

accentuat en el 

període 1995-

2006. 

s’acaba i deixa de 

ser un problema. 

Augment esperat 

de la natalitat. 

Neixen els fills del 

babyboom. 

2005-... 25-40 anys 

Edat habitual 

de tenir fills en 

aquest país. 

(L’edat del primer fill a 

qualsevol altre país és 

més aviat, però els 

problemes acumulats 

del babyboom, no 

resolts pel govern, 

segurament han 

retrassat aquesta edat.) 

Reaccionaran les 

administracions 

disposant 

suficients places 

de guarderies? O 

els del babyboom 

es tornaran a 

trobar amb els 

mateixos 

problemes de 

sempre? 

 


