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Títol del projecte:

Interseccionalitat de les desigualtats entre la
joventut catalana

Contacte:

Míriam Acebillo Baqué macebillo@gmail.com

Web page:

-

Àrea:

Anàlisi, Gestió, Avaluació i Polítiques públiques.

Què
Aquest projecte de recerca té com a objectiu principal analitzar, des d’una
perspectiva d’interseccionalitat, les relacions entre diferents dimensions de la
desigualtat social que afecten als joves, tot partint de les dades obtingudes a
l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017 (EJC17).
Els objectius específiques de l’estudi són:
1. Identificar els principals perfils de risc des de l’òptica de la interseccionalitat.
Quines són les característiques que, acumulades, generen més desigualtats? Hi ha
alguna característica o combinació especialment rellevant?
2. Identificar en quins àmbits o situacions es concreten les desigualtats, i quins hi són
relativament indiferents, si és que n’hi ha.
3. Analitzar els mecanismes d’acumulació del desavantatge al llarg de la trajectòria
vital de les persones amb perfil de risc i identificar els esdeveniments que
precipiten el canvi.
4. Fer recomanacions per millorar les intervencions públiques en relació amb
aquesta temàtica.

Qui
Equip de recerca:
Ismael I. Blanco Fillola (IP)
Míriam Acebillo Baqué (Coord.)
Margarita León
Lara Maestripieri
Alejandra Peña
Institució que la finança: Agència Catalana de la Joventut

Per què
La recerca social mostra com en el context de postcrisi les desigualtats socials dins
del col·lectiu jove s’han consolidat. Els eixos de desigualtat tradicionals (gènere,
nacionalitat, classe d’origen i territori de residència) dibuixen diferències
importants en les trajectòries, situacions i necessitats de les persones joves. Cada
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cop es tenen més evidències de com les situacions de vulnerabilitat en un camp
(com el laboral) afecten la situació de la persona en altres (com la participació
social o política). A més a més, els eixos de desigualtat sovint es sobreposen en una
mateixa persona: la interseccionalitat de les desigualtats socials és un factor clau
per explicar la vulnerabilitat de les persones, ja que alguns individus tenen, per se,
unes característiques que els protegeixen de l’exclusió social mentre que d’altres
tenen moltes més possibilitats de patir-la. Aquests elements han de ser tinguts en
compte en el disseny i avaluació de programes d’intervenció, sovint focalitzats en
característiques unidimensionals dels receptors. La recerca que es proposa es
centra en analitzar aquesta qüestió a partir de la matriu de dades de l’Enquesta a la
joventut de Catalunya (EJC). Els resultats de l’informe general de l’EJC suggereixen
que efectivament determinats perfils acumulen desavantatges a partir de la
superposició de les seves característiques i que, al contrari, d’altres acumulen
avantatges. No obstant això, no s’ha fet cap anàlisi de les dades de l’EJC que tracti
aquesta qüestió específicament.

Com
La recerca pren la interseccionalitat com a perspectiva principal, i combina
metodologies quantitatives i qualitatives:
•

Metodologia quantitativa: anàlisi de la inseguretat econòmica que pateixen les
persones joves a partir de les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya.

•

Metodologia qualitativa: entrevistes a persones de grups vulnerables per tal
d’enriquir la comprensió de la complexitat del fenomen de la inseguretat
econòmica i de la desigualtat social aportada a partir de les dades de la matriu
de l’EJC17 des de la consideració aprofundida de contextos i nivells individuals
en què aquesta es dóna.
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