
 

Per què t’interessa aquest llibre? 

 

Massa sovint es repeteix que els joves no tenen futur...  

Aquest llibre demostra que això no és cert. “El futur 

no està escrit. Dependrà de l’esforç dels joves i de tots 

per construir-lo”, diu l’autor, el sociòleg Oriol Homs, 

que anima a transmetre confiança, coratge i il·lusió als 

joves i creu que dotar-los de les eines i els recursos 

necessaris perquè es construeixin el futur és una 

obligació moral i política de la societat envers les 

noves generacions. El grau de benestar del jovent 

serà fruit, en bona part, del que facin ells i del que faci 

la societat per organitzar de forma més fàcil la 

transició de l’escola al treball.  

Què hi trobarem? 

Homs, que va escriure aquest llibre durant el confinament de la pandèmia, es posa a la pell d’un 

jove (noi o noia, d’entre 16 i 25 anys) i va resseguint les situacions que pot trobar des del final 

de l’ESO fins a acabar la universitat, així com les diferents sortides que anirà trobant al llarg del 

camí. L’autor complementa aquests moments amb alguns capítols en què explica de manera 

entenedora quines són les grans tendències de futur del mercat de treball. De vegades, no 

només descriu els fets, sinó que també en dona l’opinió: “La transició dels joves de l’escola al 

món laboral no acaba d’estar ben organitzada i els joves pateixen massa, innecessàriament. 

Les coses es podrien organitzar millor”.  

A qui va dirigit? 

El llibre, que va dirigit als joves i també a les seves famílies, professors, tutors, mestres, 

orientadors, tècnics d’inserció, responsables de les polítiques educatives i d’ocupació...,  pretén, 

amb un llenguatge planer, generar la necessària reflexió sobre quina pot ser la contribució 

necessària perquè les noves generacions tinguin una vida millor.  

Què aporta aquest llibre al debat ja existent? 

Vivim uns moments molt oberts, amb grans potencialitats de futur, si bé no totes seran viables 

ni s’acabaran concretant. En aquest moments històrics de canvi és just quan cal prendre 

decisions per configurar el futur que es vol. Ara, les societats tenen molts més mitjans i 

capacitats que mai per influir en l’esdevenidor. La prova: el temps rècord en què s’han elaborat 

les vacunes per controlar el coronavirus. Si volem, podem, i Oriol Homs es pregunta: Per què 

no aplicar-ho a repensar la transició dels joves al mercat de treball? 

El futur professional dels joves. Parlem-ne! proposa un canvi d’enfocament de la transició al 

treball. En lloc de deixar-ho al mercat o en mans del “campi qui pugui”, proposa una transició 

més ordenada, en la qual els joves disposin dels recursos apropiats per orientar-se durant la 

travessia i que tinguin oportunitats per demostrar la seva vàlua.   
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