
LA JOVENTUT DE 

CASTELLÓ DE LA 
PLANA. 

GRUP DESiRES. DEPARTAMENT DE FILOSOFIA 
I SOCIOLOGIA. UJI



                        INTRODUCCIÓ

Encàrrec de la 
regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de 

Castelló de la Plana.

Equip: Mercedes Alcañiz i 
Vicent Querol (coordinadors). 
Emma Gómez, Xavier Ginés, 

Francisco López i Marina 
Requena.

Continuïtat amb 
l'estudi de 2017.



Fitxa tècnica:

■ Univers d’estudi: joves de Castelló de la Plana entre 16 i 34 anys 
(36.324 persones).

■ Nivel de confiança: 95.5%

■ Desviació, para p=q=50%

■ Mostra: 707 enquestes

■ Error previst: +3,67%

■ Error mostral: + 3,65%

■ Estratificació per : gènere, edat (16-19; 20-24; 25-29; 30-34 anys) i 
districtes.

■ El treball de camp es va realizar entre novembre i desembre de 2021 
per l’empresa GfK.



Envelliment de la població de Castelló de la 
Plana
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I disminució de la població jove

■ Si en l’estudi de 2006 la Joventut entre 16-34 anys representava el 32 % 
de la població de Castelló, en 2017 va baixar al 21,3 % i en 2021 a 21,1 
%. Hi han més persones de 60-64 anys que en els grups de joves (15-
19; 20-24; 25-29 i 30-34).

■ La taxa de dependència (pobl. de menys de 16 anys i més de 65) s’ha 
incrementat des del 42,6 % en 2007 a 52,9 % en 2021.

■ L’edat per a tindre el primer fill o filla és de 31,07 anys, lleugerament 
inferior a la mitjana estatal. 

■ Nombre de fills o filles és d’1,27.

■ El 73,9 % dels homes i el 71,2 % de les dones volen tindre 
descendència. Ara bé, la proporció dels que no volen tindre s’ha 
incrementat des de 2006 (11 %), 17,4 % (2017) i 27,8 % en 2021.



Models de convivència i 
emancipació

Models de 
convivència

N % Grandària mitjana de 
la llar (persones)

Amb progenitors/es 382 54,0 3,52

Unipersonal 38 5,4 1

Parella sola 110 15,6 2

Parella amb fills/es 70 9,9 3,53

Pis compartit 63 8,9 3,24

Piso compartit amb 
parella

6 0,8 4

Altres 38 5,4 3,28

Total 707 100,0 3,10

El 54 % dels i les joves enquestats viuen 
amb els/les progenitors/es. La resta 
presenta una diversitat en la qual 
predomina viure amb la parella sense 
fills/es o amb fills/es i en la modalitat de pis 
compartit, pot ser d’estudiants o pel fet 
d’estalviar el lloguer, que s’ha incrementat 
des de 2017 (7,8 %).

S’incrementen les llars 
monoparental/marental i de famílies 
reconstituïdes i disminueix les llars on el 
pare i la mare conviuen amb els/les fills/es. 
Descendeixen les llars unipersonals.

Dels qui s’havien emancipat, un 10,2 % 
han tornat.

Per grup d’edat, el 23,1 % dels/les que 
tenen entre 30-34 anys viuen amb la llar 
familiar.



  2017 2021
Sols estudia 33,7 34,8

Sols treballa 33,4 30,2

Treballa i estudia 7,9 10,2

Estudia i treballa 8,7 11,7

Atur (amb prestació) i recerca d’ocupació 3,1 3,1

Atur (sense prestació) i recerca d’ocupació 7,2 4,2

Estudia i recerca del primer treball 0,7 0,4

Tasques de la llar 0,9 0,8

Treballs esporàdics 0,6 0

Voluntariat 0,1 0,1

Pensionista 0,2 0,1

Ni treballa ni estudia 0,7 0,1

Va deixar estudis i recerca ocupació 0,5 0,3

Va finalitzar estudis i recerca ocupació 0,5 0,4

A l’atur des de la pandèmia   0,7

En ERTE   0,1

Altres 1 0,4

N (total)   707

 Situació de la població jove a Castelló (%)



Formació i ocupació

■  Major qualificació de la població jove.
■  Menys persones treballant i més estudiant i treballant.
■  Increment del nombre de contractes fixes i temporals. 
Descens dels que treballen sense contracte, en negoci 
familiar o per compte propi.
■  Diferències entre la joventut de 16-29 anys i els/les qui 
tenen entre 25-34 anys.
■  72,6 % valoren positivament el treball que fan. Ha baixat 
des de 2017. 
■  Busquen el treball mitjançant diverses vies.
■  Es prioritza la relació amb els estudis.



Freqüència de cures i a qui cuiden
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Les violències a 
la ciutat de 

Castelló
S’han incrementat les 

situacions de violència des de 
2017. El 65,5 % de les dones i 
el 34,5 % dels homes afirmen 

haver patit algun tipus de 
violència al llarg de la seua 

vida. 

Per tipologies de violència la 
més habitual és la psicològica. 

Per a les dones la sexual i  
per als homes la física.
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Àmbits on es 
produeix la 
violència. 
Denúncies

Tenía miedo

No sabía donde ir

No quería que se enteraran

Pensaba que no me creerían

Busqué ayuda en mi entorno

No creí que sirviera para nada

No entendí que fuera violencia

Otros

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

18,60%

9,60%

17,00%
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Els àmbits on es produeixen 
més situacions de violència 

són  l’educatiu, als carrers i per 
part de l’ex parella.

De les 226 persones que han 
patit violència, sols un 15 % 

han presentat denúncia. Menys 
que en 2017. 

Els motius són els següents 

(v. gràfic).



Coneixement i 
valoració dels serveis 
municipals de joventut
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El 25 % de les persones 
enquestades afirmen conéixer les 

activitats organitzades per 
l’ajuntament.

Les activitats millor valorades són 
el Cinema a  l’aire lliure, els 

Concursos, les activitats culturals i 
musicals, l’Escola de 2ª oportunitat. 
Les pitjors valorades: el Programa 

Crida a Projectes o les 
Subvencions. Són aquestes les que 

consideren que s’haurien de 
millorar, així com el Casal Jove. 



Consums oci i cultura 

Evolució de lectors/es per motius d’oci 
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Evolució consums culturals

Pujada significativa en lectors/es des de 2017.

Baixada important en assistència al cinema.



Oci relacional

2 de cada 3 joves 
surten per la ciutat 
almenys diversos 
dies per setmana.

Vàries voltes 
per setmana

52,9 
%

A diari 9,8 %



Oci relacional

16 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

73,10%
82,20%

96,70% 94,80%

26,90%
17,80%

3,30%
5,20%

Ocasionales o nulos Frecuentes

Botellot fora de casa segons edat

 2017 2021
Botellada a 

casa 38,7% 42,3%
Botellada fora 

de casa 38,0% 32,7%

La pràctica de la 
botellada a casa
augmenta des de 
2017, mentre 
disminueix fora de 
casa.
A les dues pràctiques 
disminueix amb 
l’edat.
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Excursions, viatges i compres

La mobilitat de la joventut de Castelló 
augmenta durant el segle XXI.
9 de cada 10 joves fan excursions i viatges en 
algun moment de l’any.
Aquest augment de la mobilitat afecta també a 
aspectes comercials (fer compres fora de la 
ciutat).
Les compres es segueixen concentrant des del 
2017 als centres comercials de la ciutat (94,8 
%), mentre ho fan al barri un 84,2 % (10 punts 
menys).



Pràctiques esportives

Hombre Mujer Total

73,8%

59,9%
66,7%

71,6%

62,4%
66,9%

2017 2021

Evolució pràctica esportiva individual segons sexe

La pràctica 
esportiva 
individual 
augmenta, 
sobretot per la 
incorporació de 
les dones joves.



Pràctiques esportives
Modalitats esportives practicades

21,1%

10,2%

30,4%
3,5%

23,1%

11,3%

0,3%

Deportes de pelota y balón
Deportes de raqueta
Gimnasia, musculación...
Artes marciales y deportes 
de contacto
Correr, nadar o ciclismo
Actividades en la natura-
leza o contra el medio
Deportes de motor



Pràctiques 
esportives

 2017 2021

Esports de pilota 19,3 % 21,1 %
Esports de raqueta 6,5 % 10,2 %

Gimnàstica, 
musculació... 24,9 % 30,4 %

Arts marcials i esports 
de contacte 3,6 % 3,5 %

Córrer, nadar o 
ciclisme 37,0 % 23,1 %

Activitats en la 
naturalesa o contra el 
mitjà 8,3 % 11,3 %
Esports de motor 0,4 % 0,3 %

La major incorporació de 
les dones a l’esport 
canvia les proporcions 
de modalitats més 
practicades des del 
2017.
Hi ha una 
concentració a les 
modalitats centrades al 
gimnàs.



Autoidentificació ideològica

En 2017 el 35 % del 
conjunt de joves marcava 
el 5, però en aquesta 
ocasió ho fan el 23 %. La 
puntuació 3, que en 
2017 no superava el 15 
% compta ara amb el 21 
% del conjunt de joves. A 
més, es percep entre ells 
i elles un 
desplaçament cap a 
l’esquerra de les 
joves i una 
dretització dels 
joves.



Participació en mobilitzacions

La dona està prou 
més mobilitzada 
que els homes, 
excepte pel que fa 
a pràctiques 
il·legals, preval a la 
resta. 



Feminisme i igualtat de génere

L’adhesió al feminisme, la igualtat de gènere i la lluita contra la crisi 
mediambiental i el canvi climàtic és molt alta segons els resultats de 
l’enquesta. Es tracta de lluites populars entre la joventut que es troben 
àmpliament legitimades i que, als tres casos, encapçalen les dones. En 
la comparació de mitges s'observa una distància notable entre els 6,8 
punts sobre 10 en el cas del feminisme i els 8,3 punts en el cas de la 
igualtat de gènere, més políticament correcta i amb menys implicació 
ideològica.



Addiccions: consum de substàncies
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Més consumides: 
l’alcohol, el 
tabac i el 
cànnabis.
Major percentatge 
de consums: 25-
29 anys.

Descens en totes 
les substàncies, 
excepte 
al·lucinògens  i 
èxtasi.Edat d’inici 
baixa en tabac i 
alcohol. Puja  en 
la resta.



Internet, ús de xarxes
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2017Cal destacar 
l’augment de les 
compres en 
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de notícies o el 
visionament de 
sèries.



Valoració de la situació material, afectiva 
i expectatives de futur 

■ Expectatives de mobilitat intergeneracional truncades: 18 % creuen que tindran 
una vida similar, més de la meitat creu que serà pitjor.

Contrasts entre aspectes materials i afectius. 

■ Es valoren positivament:
– Amistats
─ Llibertat
─ Vida quotidiana
─ Capacitat de decidir
─ Salut

■ Valoració més 
negativa:

– Accés a l’habitatge

– Situació econòmica

– Treball



Valoració de les expectatives de futur 

Mitjana = 7,08. 
(2017= 7,3). 
La mitjana és 8, 
significa la 
meitat de les 
persones 
investigades 
atorguen com a  
mínim aquesta 
nota.

■ Perspectiva de futur positiva però marcada per la posició social.



Conclusions

■ Cada vegada menys joves, més diversos i en discontinuïtats de trajectòries de vida.

■ Menys joves treballant i més estudiant/treballant. Major qualificació de la joventut. 

■ Precarietat al mercat laboral sobretot per a les joves, qui són les que més fan treballs de cura i domèstics.

■ Increment de la violència a la ciutat. Física per als xics, sexual per a les xiques. Baixa confiança en els serveis públics.

■ Es mantenen els consums culturals, puja la lectura i baixa l’assistència a les sales de cinema.

■ Augmenten les pràctiques esportives. Destaca la major incorporació de les dones i la concentració en el gimnàs i les 
modalitats de carrera.

■ En l’autopercepció ideologia trobem, des de 2017, un desplaçament cap a l’esquerra de les joves i una dretització dels 
joves. A més, en general, les dones estan més mobilitzades.

■ Respecte al consum de substàncies, puja l’edat d’inici de totes (excepte alcohol i tabac). Baixa els consum a la majoria 
de substàncies.

■ La dinàmica respecte a l’ús d’internet i xarxes és creixent, destaca la pujada a les compres en línia, notícies i sèries.

■ Malgrat les dificultats materials percebudes i la visió d’un futur pitjor que els seus pares i mares, les expectatives es 
puntuen favorablement (7,08).
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