
m o n o g r à f i c

Es pot dit que el temps lliure
dels joves dins casa seva es caracte-
ritza per l’adquisició i el maneig
d’informació, utilitzant la televisió,
la ràdio i també les noves tecnolo-
gies: dos de cada deu naveguen per
Internet diverses vegades al dia. I
fora de la llar, el que els agrada fer
més i per aquest ordre és sortir amb
els amics, al cinema, a ballar i de
copes, i fer viatges i excursions. En
tot cas una cosa és el que els agra-
di i una altra és que ho
puguin fer. Així, les
principals activitats
d’oci no satisfetes són
les activitats de vo-
luntariat i viatjar.

Dediquen més temps a escol-
tar música i menys a anar a con-
ferències

El tipus d’activitats que s’origi-
nen en el marc del temps lliure o hi
tenen l’escenari són diverses i de di-
ferent naturalesa. 

Les activitats que més agrada fer
als joves de les Illes Balears en el seu
temps d’oci són: escoltar música

(97,6%), sortir o reu-
nir-se amb els amics
(97,4%), viatjar
(92,6%), veure la
televisió (90,9%) i

anar al cine-
ma (90,3%).
Altres activi-
tats que s’es-

m e n t e n
habitual-

ment són escoltar la ràdio (83,3%),
descansar, no fer res (82,5%) i anar
d’excursió (80,4%).

En canvi, les activitats que agra-
den menys als joves són: assistir a
conferències o col·loquis (26,1%);
fer activitats artístiques, com pin-
tura, música, etc. (40,3%); jugar
amb videojocs, consoles, etc.
(44,0%); anar a museus i exposi-
cions (44,2%), i anar al teatre
(44,9%).

Respecte a l’IJE 2004, en gene-
ral, els joves de les Illes Balears
practiquen les mateixes activitats
d’oci que el conjunt dels joves es-
panyols. No obstant això, una part
d’aquestes acti-
vitats supera
la mitjana
nac iona l ,
c o m  a r a

Els joves de les illes veuen més televisió que el conjunt
dels joves espanyols, però també llegeixen més llibres

i més premsa. També viatgen i van més d’excursió i usen
més l’ordinador i les videoconsoles. Per contra, els joves te-
nen menys telèfons mòbils que la mitjana nacional.

Els joves de les Illes veuen
més televisió que la resta

però també llegeixen més
més grans de 24 anys (1.031,5 €), i
també entre els que viuen a Me-
norca (1.090,2 €) i Eivissa-For-
mentera (1.013,1 €), i els joves de
famílies amb ingressos superiors a
la mitjana (1.107,2 €).

Ser dona i jove, el pitjor parà-
metre per aconseguir un sou digne

Segons el gènere i l’edat, en ge-
neral, les dones guanyen un 21,7%
de mitjana menys que els homes, i
els més joves, un 46,6% menys
que els més grans. Però si tenim en
compte l’edat i el gènere, les di-
ferències són també considerables.
En efecte, les noies de 15 a 19 anys
guanyen un 55,6% menys cada
mes que els nois d’aquestes edats
(536,6 €, enfront de 834,8 €).
Tanmateix, aquesta proporció es va
reduint a mesura que augmenta
l’edat. Entre les noies de 20 a 24
anys, el sou és un 20,7% menor

que el dels homes, i entre les de 25
a 29 anys, és un 19,7% menor que
entre els nois d’aquestes edats.

Més estudis = més sou

Òbviament, la variable «nivell
d’estudis» també introdueix di-
ferències significatives en els in-
gressos nets mensuals dels joves.

La mitjana dels ingressos va pu-
jant a mesura que augmenta el nivell
educatiu dels joves: des dels 862,9 €
dels que tenen estudis primaris fins
als 1.142,8 € dels que tenen estudis
superiors. Aquestes diferències es
veuen clarament en els sous supe-
riors als 980 €. 

Així tenim que només un 22,5%
dels joves amb estudis primaris han
aconseguit un sou superior als 980
€, enfront del doble (43,5) de joves
que tenen estudis superiors.

No es percep risc de perdre la
feina

La majoria dels joves que treba-
llen actualment no percep el risc de
pèrdua de la feina actual, sobretot
–segons la relació contractual amb
l’empresa– els que treballen en un
negoci familiar i pel seu compte. En
canvi, el risc és percebut en major
mesura pels que tenen contractes
temporals o no tenen contracte.
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“Les noies de 15 

a 19 anys guanyen

un 55,6% menys 

cada mes que els

nois d’aquestes

edats”

Font: Anàlisi de la realitat dels joves a les Balears - 2005.

Quants diners guanyes de mitjana mensual? (Base: els que treballen actualment)

Menys de 600 17,6 8,2 3,9 14,2 26,8 10,9 4,4
De 600 a 779 19,2 9,2 6,1 13,4 12,1 9,6 8,5
De 780 a 980 18,2 23,9 24,3 23,3 15,4 30,1 21,2
Més de 980 18,9 31,2 39,6 21,6 16,5 24,7 38,2
No contesta 26,1 26,7 26,1 27,6 29,1 24,6 27,6
Mitjana ( ) 784,7 953,3 1.029,1 845,6 703,6 873,3 1.031,5

IJE 2004 
(Base: 53,5%)

% 

Balears 
(Base: 56,8%)

%

Sexe Edat

Home Dona 15-19 anys 20-24 anys 25-29 anys

temps

lliu
re

APUNT QUALITATIU

La relació amb els pares varia si
el jove estudia o no
Les relacions entre els joves que viuen
amb els pares varien en funció de si el
fill o la filla continua estudiant o no.
Els pares donen més llibertat dins la
llar als joves que estudien o que tenen
una feina fixa. En cas que no estu-
diïn i no tinguin feina se’ls exigeix
més que participin en les feines
domèstiques. S’ha observat l’existèn-
cia de diversos tipus de pactes, vegem
el pacte referit al jove estudiant:

Pactes
Quant al tema dels estudis, els joves
assenyalen que els pares o tutors no
imposen cap regla. L’estudi és el va-
lor fonamental i qualsevol altre as-
pecte perd rellevància. (Així, si s’es-
tudia, «et pots escaquejar de les
tasques de la casa» o «et deixen fer
més coses».). Els joves que han
abandonat molt aviat els seus estudis
assenyalen la insistència dels seus
progenitors a l’hora que aconseguei-
xin una mínima titulació (graduat
escolar) que els permeti continuar,
en algun moment, amb la formació
reglada o no reglada.
Vegem un comentari d’aquests jo-
ves entrevistats:
«...insisteixen que treguis el títol per-
què es necessita per a tot, i tenen raó,
així sempre podràs fer qualsevol curset
o qualsevol història...»
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viatjar, usar l’ordinador, llegir diaris
i revistes, anar d’excursió, anar a
concerts, jugar amb videojocs i anar
a museus o exposicions.

Per edats

Escoltar música, reunir-se amb
els amics, viatjar, anar al cinema i
veure la televisió són les activitats
preferides pels joves de totes les
edats. Entre les més esmentades,
també hi coincideixen descansar,
escoltar la ràdio, i anar d’excursió i
a concerts. Però hi ha alguna di-
ferència quant a gusts: entre les ac-
tivitats preferides dels joves de 15 a
19 anys figura en sisè lloc l’ús de
l’ordinador, i en vuitè lloc, fer es-
port; entre els que tenen de 20 a 24
anys, figura en novè lloc llegir diaris
i revistes, i en desè, anar a discote-

ques i ballar; i entre els més grans,
s’esmenta la lectura de premsa en
setè lloc i fer esport en onzè lloc.

Veure la tele és la 
tercera activitat que 
més practiquen 

Dediquen una mitjana de 14,5
hores setmanals a aquesta activi-
tat, més elevada que la mitjana
nacional (12,4)

Veure la televisió és la quarta ac-
tivitat preferida pels joves de
les Illes Balears i la tercera
que més practiquen de ma-
nera habitual (87,1%). De-
diquen una mitjana de 14,5
hores setmanals a aquesta
activitat, més elevada que la
mitjana nacional (12,4) i
més elevada també que l’ob-
tinguda el 1997 a l’Estudi

sociològic sobre els joves de les Illes
Balears, que se situava en 11,1 ho-
res setmanals.

Prototip dels joves que veuen
més la televisió

Si s’hagués de fer el prototip
d’un jove que veu molta televisió,
en síntesi, l’actual jove televident
seria un al·lot o una al·lota, de 15 a
19 anys, en situació d’atur.

A les Balears, no obstant això,
també és llegeix més

Quant als joves i la lectura de lli-
bres, el 64,6% dels joves de les Illes
Balears ha llegit una mitjana de 5,1
llibres (excloent-ne els llibres de
text) en l’últim any. La mitjana és
més elevada entre les dones (5,4)
que entre els homes (4,8), i també
entre els que estudien i treballen
(6,0) que entre els que només tre-
ballen (4,7).

Segons l’edat, la mitjana és més

t
r

e
s

q
u

a
r

t
s

34

“Escoltar música, reunir-se amb
els amics, viatjar, anar al cinema i
veure la televisió són les activitats
preferides pels joves”

elevada entre els que tenen més de
20 anys (5,4) i inferior entre els de
15 a 19 (4,3).

Els joves de les Illes Balears lle-
geixen més i més llibres de mitjana
que la població juvenil espanyola.

Lectura de llibres segons la
ideologia

Tenint en compte la ideologia,
es detecta un major percentatge de
lectors de llibres entre els joves que
se situen a l’esquerra i al centre-
dreta. Els que llegeixen una mitja-
na més elevada de llibres són els
que s’ubiquen a l’esquerra, amb
una mitjana de 6,9 llibres a l’any, i
els que se situen al centre-dreta,
amb una mitjana de 6,0 llibres a
l’any. Els que se situen a la posició
més neutra –el centre– són els que
llegeixen menys (4,1 llibres a
l’any).

Diaris

Quant a la lectura de premsa, una
mica més de sis de cada deu joves de
les Illes Balears (61,3%) declaren que
llegeixen premsa freqüentment: un
36,4% diàriament i un 24,9% diver-
sos dies a la setmana. Un 18,6% lle-
geix revistes (diàriament un 5,5% i
diverses vegades a la setmana, un
13,1%). Per sexes, els homes llegei-
xen més diaris que les dones.

En tot cas, els joves de les Illes
Balears són més lectors de premsa
que el conjunt dels joves espanyols.

Les dones practiquen més
activitats culturals que els
homes

Les activitats que més practiquen
els al·lots i les al·lotes de les Illes
Balears són pràcticament les matei-
xes. Ara bé, els estereotips que atri-

Font: Anàlisi de la realitat dels joves a les Balears - 2005.

Quants llibres has llegit en els últims dotze mesos? 
(excloent els llibres de text)

Cap 31,4 24,8 30,4 18,9 23,2 24,6 25,9
Un 9,9 10,6 12,0 9,2 12,2 12,5 8,3
Dos o tres 23,5 24,1 20,6 27,9 26,4 22,1 24,4
De quatre a sis 15,6 15,9 13,3 18,8 17,5 14,9 15,9
Més de sis 14,3 14,0 12,2 15,9 11,3 15,3 14,6
NS/NC 5,3 10,5 11,6 9,3 9,5 10,6 11,0
Mitjana 3,7 5,1 4,8 5,4 4,3 5,4 5,4

IJE 2004 
% 

Balears 
%

Sexe Edat
Home Dona 15-19 anys 20-24 anys 25-29 anys

Balears IJE 2004
% %

D’1 a 6 hores 13,0 21,1
De 7 a 10 hores 21,2 27,5
D’11 a 15 hores 23,1 21,0
Més de 15 hores 28,5 21,1
NS/NC 14,2 9,3
Mitjana en hores 14,5 12,4

En el cas concret de la televisió, quantes hores
setmanals dediques de mitjana a veure-la?

Font: Anàlisi de la realitat dels joves a les Balears-2005.

Font: Anàlisi de la realitat dels joves a les Balears - 2005.

Amb quina freqüència llegeixes la premsa? 

Diàriament 25,6 36,4 42,9 29,4 17,8 37,7 46,1
Diverses vegades a la setmana 19,5 24,9 23,0 26,9 24,7 25,3 24,7
Una vegada a la setmana 15,1 13,3 11,0 15,9 22,2 11,7 9,5
Alguna vegada al mes 4,6 5,3 5,2 5,4 6,5 4,7 5,0
Molt de tant en tant 9,1 12,4 11,0 13,9 16,8 13,0 9,4
Mai 25,0 6,9 6,0 7,9 11,9 6,2 4,5
No contesta 1,1 0,8 0,9 0,7 0,1 1,3 0,8

IJE 2004 
% 

Balears 
%

Sexe Edat
Home Dona 15-19 anys 20-24 anys 25-29 anys

“El 64,6% dels

joves de les Illes

Balears ha llegit

una mitjana de 

5,1 llibres en

l’últim any”

Irene Peña
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bueixen a les dones un oci una
mica més dirigit a les activitats cul-
turals i als homes unes activitats
més físiques i recreatives es donen
també a les Illes Balears, encara que
amb les activitats menys freqüents.
En efecte, les dones viatgen, van al
teatre, a concerts, a museus, a con-
ferències, fan activitats artístiques i
llegeixen llibres, més que els homes.
En canvi, aquests van més de co-
pes, fan més esport, assisteixen més
a espectacles esportius i juguen més
a videojocs que elles.

El 88,1% dels joves de les
Illes Balears disposa de
telèfon mòbil

L’ús de les noves tecnologies for-
ma part de l’activitat dels joves, tant
en la feina i en els estudis com en el
seu temps d’oci.

El 88,1% dels joves de les Illes
Balears disposa de telèfon mòbil
que, en la majoria dels casos, és per
a ús personal (83,5%).

El 65,9% disposa d’ordinador;
un 55,2%, de connexió a Inter-
net, i un 42,2%, de videoconsola.
Però d’aquestes altres tecnologies
de la informació i la comunicació
en fan més un ús familiar que in-
dividual.

A les Balears hi ha manco mò-
bils que a la resta de l’Estat

Per norma general hi ha una ma-
jor proporció de joves que dispo-
sen d’aquestes eines informàtiques
a les Illes Balears que en el conjunt
d’Espanya; en canvi, de telèfon mò-
bil se’n disposa més fora de l’ar-
xipèlag.

La videoconsola és cosa d’homes

Segons el gènere, les diferències
més grans es troben en el fet de dis-
posar de videoconsola: només la ter-
cera part de les al·lotes en tenen, en-
front del 50,7% dels al·lots. També
hi ha diferències respecte a l’ús de
l’ordinador: el sexe femení en fa un
ús més familiar (38,9%), mentre
que el 35,6% del masculí el té per a
ús personal. Pel que fa a l’ús de la
connexió a Internet, les dones també
en fan un ús més familiar.

Segons l’edat, els que més dispo-
sen de les noves tecnologies i en fan
un ús personal són els més joves,
excepte en el cas del telèfon mòbil.

Més del 20% dels joves balears
naveguen de forma diària

Els serveis d’Internet als quals ac-
cedeixen amb més freqüència els jo-
ves de les Illes Balears són el correu

electrònic i navegar per la xarxa,
de la mateixa manera que el con-
junt dels joves espanyols, encara
que en major  proporció  que
aquests.

Així, el 19,8% dels joves de les
Illes accedeix al correu electrònic
diverses vegades al dia i un 20,4%
navega de forma diària.

La resta dels serveis són menys
utilitzats pels joves, sobretot els fò-
rums de discussió.

En canvi, un 22,3% es baixa
programes de música, etc., al-
menys diverses vegades a la setma-
na; un 20,3% xateja; un 8,6%
juga a jocs en línia i un 7,4% uti-
litza un altre ordinador, a través
del seu.

En general, entre els que acce-
deixen a aquests serveis d’Internet
diverses vegades al dia, hi desta-
quen els homes, els joves de 15 a
19 anys, els que només estudien, i
els que compaginen els estudis i la
feina, i també els joves amb un ni-
vell d’estudis més elevat.

Optimistes davant les noves
eines

Els joves són optimistes davant
les noves tecnologies i valoren de
manera positiva la contribució de
la informàtica a la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans.

Balears IJE 2004
% %

Molt 37,9 25,5
Bastant 39,9 47,9
Poc 9,8 15,3
Gens 3,3 5,3
No ho sap 4,0 4,6
No contesta 5,1 1,4

Podries valorar la contribució de la informàtica, 
els ordinadors i la comunicació entre aquests, a la

millora de la qualitat de vida de les persones?

Font: Anàlisi de la realitat dels joves a les Balears - 2005.

“L’ús de les noves

tecnologies forma

part de l’activitat

dels joves, tant en

la feina i en els

estudis com en el

seu temps d’oci”

E ls joves de
les Balears són

discrets a l’hora de parlar de
sexe, però això no lleva que

en practiquin més prest que la
mitjana de joves espanyols. Així,

les Illes Balears, juntament amb les
Illes Canàries, són les dues comuni-

tats autònomes d’Espanya en què es
comencen a tenir relacions sexuals a

una edat més primerenca. Emperò, el comportament sexual no
s’explicita de forma oberta: el 46,1% no vol respondre qües-
tions sobre la seva sexualitat, enfront de la mitjana espanyola,

situada en el 33,5%.

m o n o g r à f i c

SEXE: Els joves de les Balears tenen 

la primera relació sexual completa 

als 16,8 anys, quasi un any abans que

la mitjana espanyola

sexualita
t

i sa
lut

Matisació important de l’estudi

Aquesta actitud apocada dels joves a l’hora de parlar sobre sexualitat fa
que les dades obtingudes hagin de ser enteses més de manera qualitativa
o orientativa que de manera estadística, ja que un grup important de jo-
ves no ha volgut contestar (46,1%) i la seva selecció, evidentment, no ha
estat aleatòria.

Entre els joves que han respost (un 53,9% dels enquestats), un 88,3%
ha mantingut –encara que hagi estat una sola vegada– relacions sexuals
completes (amb penetració), i un 3,3%, incompletes (sense penetració).
En el present article, cada vegada que es faci referència als joves i a la ex-
periència sexual s’al·ludirà només al primer grup.

En tot cas amb aquestes dades es pot afirmar que la majoria de la jo-
ventut de les Illes Balears està sexualment iniciada, i que és menor la pro-
porció dels que no tenen cap experiència sexual que entre el conjunt dels
joves espanyols.

Els menorquins són els més re-
ticents a parlar de sexe

Per illa, els joves residents a Me-
norca (56,7%) són els que menys
volen respondre; els joves d’Eivissa
i Formentera són un poc més
oberts per a aquestes qüestions, i
responen en un 60,7%.

Un 9% ha tingut relacions se-
xuals completes abans dels 15
anys

L’experiència sexual és més gran
conforme augmenta l’edat*, de tal
manera que a partir dels 20 anys


