
atur juvenil, l’altra pandèmia

El futur demana pas 
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Treballar-se un futur incert
Ho tenen difícil i ho saben, però no pensen llençar la tovallola. S’hi juguen el seu propi futur, literalment. 

L’atur s’ha convertit en l’altra epidèmia que afecta els més joves. Saben que no els anirà tan rodat com als seus 
pares per independitzar-se i viure dignament, però s’ho treballen. Avui parlem amb quatre nois i noies que 
després d’un temps d’incertesa han decidit formar-se per tenir més oportunitats. Descobrim amb ells com 
viuen el present i quines esperances tenen dipositades en un futur que els pertany i que cap crisi els hauria 

d’arrabassar.
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04. Lluitant contra l’atur
reportatge. Quatre joves ens expliquen el repte de treballar-se el futur.

12. Entrevista
marc artigau. A la novel·la ‘Jo era 
el món’, l’autor, guionista i dramaturg 
posa Arbeca al mapa literari.

16. Papallones
reportatge. La primavera és la 
millor època per observar aquest 
insecte tan bonic i delicat. 

20. cièNcia 

21. la tria

22. perfil

24. eNllà

26. viatjar 

30. gastroteca

31. eNtre copes

32. Notes al marge 

32. llibres

34. música 

35. l’altaveu de poNeNt roots

36. 2.0

37. N’apps i cols

39. back to the 80’sA la portada: Quatre joves es preparen per deixar enrere l’atur, per Rafa Ariño
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joventut

Plantant cara a l’atur i al futur

volen una oportunitat. L’Andrea, l’Abdoulaye, la Berta i la Laura, amb les tutores Zenai i Mercè de l’IMO.
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Plantant cara a l’atur i al futur
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Les dades canten. El mes de març del 2020 a les comarques de 
Lleida hi havia un total de 1.649 joves menors de 25 anys a l’atur. 
Un any després, aquesta xifra s’ha incrementat un 43,9% , fins a 
arribar als 2.373. A l’atur juvenil endèmic que arrossega des de 
fa anys aquest país s’hi ha afegit la pandèmia, que ha empitjorat 
la situació. Les causes són múltiples, i molts joves creuen que al 
final “és com un bucle interminable: si no tens formació, te la 
demanen i quan la tens volen experiència”. El programa Obrim 
Portes, que a Lleida ciutat desenvolupa l’Institut Municipal 
d’Ocupació, intenta trencar aquest cercle i acompanyar els joves 
fins que trobin feina o vulguin acabar la seva formació educativa.
Per gina domingo / Fotos de rafa ariño
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Tenen perfils molt di-
ferents, però si al-
guna cosa tenen en 
comú la Berta, l’An-
drea, la Laura i l’Ab-
doulaye és que van 

decidir no desanimar-se, continuar 
formant-se i plantar cara a una si-
tuació quasi endèmica en aquest 
país com és l’atur juvenil. Malgrat 
el que diuen experts i no experts no 
se senten una generació perduda; 
al contrari, creuen que només ne-
cessiten una oportunitat per de-
mostrar el seu potencial.  Per això 
a finals del 2020 van decidir entrar 
al programa Obrim Portes als Joves 
que desenvolupa l’Institut Munici-
pal d’Ocupació (IMO) i que té com a 
objectiu la inserció laboral o educa-
tiva de joves de 16 a 29 anys.

L’Abdoulaye Touré, de 18 anys, 
originari de Costa d’Ivori, se sentia 

“molt frustrat”. Va acabar l’ESO a 
l’IES Maria Rúbies i tenia molt clar 
que volia fer una grau mitjà d’es-
ports, però “no vaig poder entrar. 
Es veu que hi havia molta gent que 
vol fer aquest mòdul. La veritat és 
que vaig estar unes setmanes bas-
tant fotut, però tenia clar que al-
guna cosa havia de fer. El que no 
volia era quedar-me de braços cre-
uats durant un any, fins que pogués 
tornar a intentar entrar al grau d’Es-
ports. Perquè jo no he renunciat a 
poder fer aquests estudis”. L’Abdou-
laye va decidir apuntar-se al pro-
grama de l’IMO, ha fet la formació 
d’auxiliar de comerç i està content 
perquè ha descobert que té talent 
en aquest sector. Ha fet les pràcti-
ques en un comerç d’esports i creu 
que enguany sí que podrà fer el mò-
dul de grau mitjà. 

El programa Obrim Portes als Jo-

 

restauració. Un dels tallers ha estat el 
d’auxiliar d’hostaleria, de 300 hores de 
durada.

esportista. L’Abdoulaye vol fer el grau 
mitjà d’Esports i s’ha format també per 
ser auxiliar de comerç. 
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ves no solament busca la reinserció 
laboral o educativa dels menors de 
29 anys, sinó que la tasca dels pro-
fessionals que el desenvolupen va 
molt més enllà. “De vegades quan 
veus les xifres tan elevades d’atur ju-
venil, et desanimes, penses que no 
tothom tindrà les mateixes opor-
tunitats. Però nosaltres treballem 
sobre el terreny i vivim i hem vis-
cut molts casos d’èxit; els acompa-
nyem i animem en tot el procés”, ex-
plica Zenai Iris, una de les cinc ori-
entadores que té el programa que, 
afegeix, “nosaltres som proactives, 
anem a buscar el que sigui i tenim 
molta ajuda de l’equip d’interme-
diació laboral de l’IMO, que cons-
tantment gestionen ofertes de feina 
i sempre sorgeixen oportunitats”.

Obrim Portes als Joves enguany 
ha ofert formació professionalit-
zada de pintura, pelleteria, fus-
teria, soldadura, perruqueria, es-
tètica, comunicació digital, hosta-
leria, monitor de lleure, auxiliar de 
comerç, de recepció o de magat-
zem. Aquest últim programa de 180 
hores és el que ha fet l’Andrea Gó-

Els perfils dels particpants 
en el programa ‘Obrim 
Portes als Joves’ van 
des dels que no tenen 
ni l’ESO fins a graduats 
universitaris
•

L’any passat l’Institut 
Municipal d’Ocupació  
va aconseguir un 30%  
de reinserció laboral  
entre els participants 
als cursos
•

andrea. Reconeix que es va equivocar al 
deixar els estudis a l’acabar l’ESO. Ara es 
forma a l’IMO.
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guir, tot i que manifesta que “ara per 
ara el meu futur laboral no sé cap on 
anirà, però tinc clar que m’he de se-
guir formant i ho faré” i afegeix con-
tundent que “moltes vegades no et 
donen l’oportunitat d’ensenyar re-
alment el que saps fer”.

Els perfils
El perfil dels gairebé un cente-

nar de joves (95, concretament) que 
participen enguany en aquest pro-
grama els podríem dividir en tres: 
els que tenen estudis fins a l’ESO; 
els que no tenen ni l’ESO i els que 
tenen un grau mitjà de formació 
professional o fins i tot un grau uni-
versitari. Aquest últim grup seria el 
cas de la Berta Marqués i la Laura 
Farré, de 23 anys i les dues amb el 
Grau de Periodisme i Comunicació 
Audiovisuals per la Universitat de 
Lleida i diversos estudis de post-
grau i algun màster.

La Berta Marqués ha fet el pro-
grama de comunicació digital i xar-
xes i creu que el programa de l’IMO 
l’ajudarà en un futur a trobar feina. 
“ Ens han ensenyat conceptes i for-

AuxiliArs de 
mAgAtzem. 
Diversos 
participants 
al programa 
d’auxiliar de 
magatzem fent 
pràctiques a la 
Caparrella.  
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mez, de 22 anys. L’Andrea es va ins-
tal·lar a Lleida fa pocs mesos. Venia 
de Màlaga i va aterrar a la capital 
del Segrià per amor. Assumeix que 
es va equivocar i molt. “Quan vaig 
acabar l’ESO a Màlaga en comptes 
de continuar fent un grau mitjà em 
vaig voler posar a treballar”. Ara, un 
cop instal·lada Lleida, sense feina i 
amb uns estudis ajustats va entrar 
al programa de l’IMO i reconeix que 
“em va agradar i bastant”. Sap que la 
seva formació no ha acabat i vol se-
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mes d’actuar que no aprens en cap 
grau. Com, per exemple, com fer un 
bon currículum o com fer una bona 
entrevista de feina. A més hem po-
gut conèixer i contactar amb em-
preses del sector i t’adones de com 
funciona realment el món laboral, 
de les empreses”. La Berta té clar 
que “quan fas un grau universitari, 
i més com el que vaig fer jo, tot és 
molt transversal, fas una mica de 
tot i per especialitzar-te has de se-
guir formant-te i aquesta és l’opor-
tunitat que m’ha donat l’IMO”. El 
futur, “bé ja ho veurem. Jo em vull 

quedar a Lleida, però al final si no 
trobo res hauré de marxar, però soc 
optimista”.

De semblant perfil és la Laura 
Farré, 23 anys, de la Pobla de Segur 
i també amb el Grau de Comunica-
ció Audiovisual i Periodisme de la 
UdL i un màster de creativitat apli-
cada via online de l’escola Labasad 
de Barcelona. Malgrat aquest cur-
rículum educatiu la Laura no tro-
bava feina. “He estat enviant el cur-
rículum a moltes empreses, però 
en el sector del disseny i la comuni-
cació et demanen molta experièn-

cia laboral i, esclar, no en tenia. És 
tot plegat molt frustrant. No m’aga-
fen perquè no tinc experiència i no 
puc tenir experiència perquè no 
em contracten. És tot plegat una 
mena de bucle que no s’acaba mai. 
L’únic que puc fer és seguir buscant 
i formant-me”. 

De vegades la Laura se sent “frus-
trada” perquè “no saps fins quan 
podràs aguantar, però també crec 
que, precisament per tot el que ens 
ha tocat viure, som una generació 
amb un gran potencial que encara 
no ens han deixat demostrar tot el 

ComuniCaCió digital. La Berta i la Laura, 
a primera fila en una de les classes de 
Comunicació Digital. 

Berta i laura. 
Són graduades 
en Periodisme 
i Comunicació  
Audiovisuals 
per la UdL i no 
troben feina, 
però se segueixen 
formant. 
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que sabem i podem fer”. Mercè Ri-
bera, coordinadora del programa  
Obrim Portes, creu que les perso-
nes que són al pla que desenvolupa 
l’IMO saben que “tenen amb nosal-
tres un seguit de professionals que 
contínuament els animen a seguir 
amb la formació; que els busquen 
informació sobre el que volen fer 
en els portals adequats, etc. Ja sa-
bem que no hi ha una solució mà-
gica, però el programa ajuda i molt, 
perquè, per exemple, tens l’opció de 
fer pràctiques en empreses. No tens 
feina però ja adquireixes experièn-

cia; l’empresa t’ha conegut i d’aquí 
poden sortir molt contractes labo-
rals”. Obrim Portes als Joves, tot i ser 
un programa que desenvolupa l’Ins-
titut Municipal d’Ocupació, és un 
pla del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC). Aquest organisme exi-
geix un percentatges de reinserció 
que l’IMO ha superat any rere any. 
El 2020 van aconseguir un trenta 
per cent de reinserció dels parti-
cipants als cursos i enguany e mes 
de març ja havien assolit un 11 per 
cent, cosa que fa intuir que es millo-
raran les xifres.

Per a la Laura i la Berta la 
seva generació no està 
perduda, només falta que 
algú els deixi demostrar 
el potencial que tenen
•
El programa ‘Obrim Portes’ 
té cinc orientadores 
que no es donen mai 
per vençudes a l’hora de 
buscar oportunitats
•
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