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introdución

Para analizar unha Mostra representativa do Universo "Poboación
Xuvenil de Santiago de Compostela" tomamos como referencia
unha matriz que parte da observación de variables estratéxicas, da
exposición de indicadores obxectivos e da valoración de criterios
subxectivos que nos permitan extraer conclusións coas que poder
definir retos xuvenís de futuro para a contorna local.

introdución

En orixe, consideramos 8 variables estratéxicas centradas no
“target” poboación xuvenil: a saber, ideas e percepcións,
convivencia, formación, sociotendencias, continxencias, relacións
afectivas, traballo, e cultura - lecer.

A partir delas definimos unha sinxela representación gráfica en
forma de estrela de oito puntas á que chamamos “CompoStrela
Xoven” que, caracterizada como un asterisco multicolor, representa
unha chamada de atención ás necesidades de actuación local na
contorna xuvenil.
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Para a súa análise centrámonos na recollida e interpretación de 3
indicadores obxectivos: estatísticos porcentuais, gráficas de
representación estatística e mapas de aliñación.

introdución

Para a súa valoración posterior tratamos de describir, para cada
variable estratéxica, 4 indicadores cualitativos subxectivos: as
principais reflexións, queixas, demandas e retos que se poden
observar contorna a cada unha das variables.
Desta maneira, para cada unha das variables estratéxicas
empezaremos por expor os seus indicadores obxectivos (por esta
orde, estatísticos, gráficas de representación e mapas de aliñación),
para acabar por estender os indicadores subxectivos (principais
reflexións, queixas, demandas e retos relacionados con esa
variable.
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Tratando de axilizar a navegación do lector e a localización de datos,
propomos unha contorna visual que mellore a usabilidade deste
estudo. Utilizaremos para iso a organigrama cromático que a
continuación expomos:

introdución

Asignamos ás variables ideas e percepcións a cor mariña; á variable
convivencia a cor verde; á variable formación a cor azul celesta; á
variable sociotendencias a cor marrón; ás variable continxencias a
cor laranxa; ás variable relacións afectivas a cor vermella; á variable
traballo a cor violeta; á variable cultura e lecer a cor fucsia; así
mesmo exporemos as reflexións sobre fondo amarelo, as queixas
sobre fondo negro, as demandas sobre fondo gris e os retos sobre
fondo verde lima.
Para facilitar a lectura dos datos, quixemos ofrecer un estudo
tendencial no que se recollan valores enteiros mediante o
redondeo dos decimais.
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universo e mostra

Estado civil dos enquisados
8%
Solteiros
92%

Casados

O universo sobre o que traballamos é a poboación nova de Santiago
de Compostela. Segundo o censo de inicios da primeira década do
século XXI, 21.354 persoas. Segundo o último padrón municipal de
2008, 17.536 persoas (8.738 homes e 8.798 mulleres).

universo e mostra

Considerando tres pinzas de idade, o último padrón municipal que
se manexou para esta enquisa recontaban a cidade 4.307 mozos de
entre 15 - 19 anos; 5.554 mozos de entre 20 - 24 anos; e 7.625
mozos entre 25 e 30 anos.
En atención a todos os datos manexados estímase que o 92% dos
seus mozos son solteiros; o 8% están casados; e en cifras absolutas,
ao redor de 10 persoas son viúvas e ao redor das 10 separadas,
reflectíndose estas dúas últimas tendencias unicamente no
intervalo de idade comprendida entre os 25 e os 30 anos.
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Actividade

Ocupación
5% 6% 2%

1%

estudantes
traballando

38%
62%

están activos laboralmente
non desenvolven ningunha
actividade laboral

48%
38%

no paro buscando o seu
primeiro traballo
no paro pero tivo traballo
anteriormente
ocúpanse das tarefas do
fogar
pensións por invalidez

No que a nivel formativo da mocidade se refire, considerando
inapreciable o número de analfabetismo e doctorandos, a maior
parte dos mozos (un 26%) ostentan o título de bacharelato; tras
eles, un 25% posúe o título da ESO; un 12% son licenciados; un 11%
tan só teñen estudos primarios; e un 9% son diplomados, o mesmo
porcentaxe de persoas que teñen un título de formación
profesional superior. Marxinalmente, un 6% posúen titulacións
medias de formación profesional e un 2% non acreditan ningún tipo
de estudo.

universo e mostra

Un 38% dos mozos locais están activos fronte a un 62% que non
desenvolve ningunha actividade laboral. Neste desequilibrio
poderase observar a forte incidencia que o paro está infligiendo
sobre a mocidade local.
No que ocupación se refire, o 48% dos mozos locais son
estudantes; un 38% están ocupados; un 5% atópase no paro
buscando o seu primeiro traballo, mentres que un 6%, a pesar de
estar no paro, xa desenvolveron algún tipo de traballo con
anterioridade; un 2% ocúpanse de tarefas do fogar e 1% teñen
pensións por invalidez.
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Estudos dos enquisados

ESO

10%
5%

Bacharelato

30%

10%

Licenciados
Diplomados

15%
30%

FP medio
FP superior

Para a realización deste estudo enquisamos a 1.500 mozos de entre
15 e 30 anos do municipio de Santiago de Compostela.
A composición desta mostra é a que a continuación se detalla:
enquisamos a 750 mulleres e a 750 homes;

universo e mostra

do total de enquisados, o 90% eran solteiros (1.350 persoas), o 8%
estaban casados (120 persoas), 28 persoas estaban separadas e 2
eran viúvas;
o 50% dos enquisados foron estudantes (750 persoas), o 38%
ocupados (570 persoas), e o 10% parados (150 persoas). Se
encuestó ademais a 10 pensionistas por invalidez e a 20 mozos que
desenvolven habitualmente labores do fogar;
dos 1.500 enquisados, 450 estaban en posesión do título da ESO;
450, do de bacharelato; 225 eran licenciados e 150 diplomados
universitarios; 75 tiñan o título de formación profesional media; e
150 o de formación profesional superior.
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Clasificación por idades

37%

27%

entre 15 e 19 anos
entre 20 e 24 anos
entre 25 e 30 anos

36%

universo e mostra

Atendendo á clasificación por idades, o 27% dos enquisados (405
persoas) tiñan entre 15 -19 anos; o 36% (540 persoas), entre 20 e
24 anos; e o 37% restante (555 persoas), entre 25 e 30 anos.
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ideas e percepcións

Concepto de pertenenza

14%
47%
39%

decláranse galegos
decláranse composteláns
decláranse españois

ideas e percepcións

Aínda que serían moitas as variables que poderiamos observar á
hora de falar das ideas e percepcións que os mozos composteláns
teñen na actualidade, nós imos centrar o inicio do noso estudo en
catro variables obxecto de análise que nos parecen de obrigada
observancia para un estudo de carácter local: (a) o concepto de
pertenza;(b) a tolerancia de convivencia; (c) as cotas de confianza
na contorna; e (d) a consideración do concepto de boa cidadanía.
(a) o concepto de pertenza
O 47% dos mozos enquisados confésanse galegos por encima de
calquera outro "carácter de pertenza"; fronte a isto un 39%
declárase compostelán e un 14% decláranse españois.

23

37%

36%

Nivel de tolerancia

Confianza na contorna
44%

41%

38%

18%
7%

32%

27%
9%

6%
2%

non lle gustaría
convivir cerca de
delincuentes o ex
delincuentes

non lle gustaría
convivir cerca de
persoas de etnia
xitana

non lle gustaría
convivir cerca de
persoas
drogodependentes

non lle gustaría non lle gustaría vivir non lle gustaría vivir
convivir cerca de cerca de enfermos
cerca de
inmigrantes
de sida
comunidades
homosexuais

ONU

Unión Europea

Forza e Corpos de
Seguridade do Estado

Organizacións non
gobernamentais e
institucións de xustiza

Administracións
públicas

Partidos políticos

(b) tolerancia na convivencia

ideas e percepcións

Aínda que o 100% dos enquisados decláranse totalmente
tolerantes, ao 37% non lle gustaría convivir preto de delincuentes
ou ex delincuentes; ao 36% non lle gustaría convivir preto de
persoas de etnia xitana; ao 18% non lle gustaría convivir preto de
persoas drogodependentes; ao 7% non lle gustaría convivir preto de
inmigrantes; ao 6% non lle gustaría vivir preto de enfermos de sida;
e ao 2% non lle gustaría vivir preto de comunidades homosexuais.

(c) cotas de confianza na contorna
Preguntados os mozos sobre o grao de confianza que lles inspiran
as institucións e os órganos que lle rodean, o 44% di confiar na
ONU; o 41%, na unión europea; o 38%, nas forzas e corpos de
seguridade do estado; o 32%, nas organizacións non
gobernamentais e nas institucións de xustiza; o 27%, nas
administracións públicas; o 9%, nos partidos políticos.
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Consideración do concepto "boa cidadanía"
70%

ser tolerante

66%

respetar a lei

61%

pagar os impostos

56%

ser solidario

(d) consideración do concepto "boa cidadanía“

ideas e percepcións

Para o 71% dos enquisados, ser bo cidadán significa ser tolerante;
para o 66%, respectar a lei; para o 61%, pagar os seus impostos;
para o 56%, ser solidario. En consecuencia a tolerancia, a xustiza
social e económica e a solidariedade son os valores máis
apreciados polos mozos composteláns, que a pesar de recoñecer a
necesidade da política como sistema de arbitraxe social, recoñecen
non querer participar nela.
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convivencia

Persoas coas que conviven
6% 5%

1%
ca súa nai

8%

co seu pai

29%

con irmáns maiores

8%
9%

con persoas sen parentesco
coa súa parella

24%
10%

con irmáns pequenos

cos seu avós
con outros familiares
cos seus fillos

Aínda que serían moitas as variables que poderiamos observar á
hora de falar de convivencia, nós imos centrar o noso estudo a
observación de dúas variables: (a) persoas coas que conviven; (b)
continxencias e convivencia.
(a) persoas coas que conviven

convivencia

O 29% dos mozos enquisados conviven coa súa nai; o 24%, co seu
pai; o 10%, irmáns menores; o 9%, con irmáns maiores; o 8%, con
persoas coas que non garda ningún tipo de parentesco; o 8%, coas
súas parellas; o 6%, cos seus avós; o 5%, como outros parentes non
citados anteriormente; e o 1%, cos seus fillos.
Tratando de precisar as persoas que conviven nunha mesma
unidade familiar podemos dicir que, o 33% dos mozos enquisados
conviven con dúas persoas; o 23%, tan só cunha; o 19%, con tres
acodes; o 15%, con catro acodes; e o 9%, con cinco ou máis
persoas. Só un 1% viven sós.
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Continxencias
11%

son fillos de pais
separados

Situación económica
36%

7%
faleceulle o pai

15%

2%
faleceulle a nai

ingresos proveñen do pai

ingresos proveñen da nai

(b) continxencias e convivencia
As dúas principais continxencias ás que se adoitan enfrontar a
convivencia dos mozos son a separación ou morte dos pais.
De todos os mozos enquisados, o 11% son fillos de pais separados;
ao 7% faleceulle o seu pai e ao 2% faleceulle a súa nai.

convivencia

A porcentaxe máis elevada das rupturas matrimoniais dos
proxenitores (un 18%) prodúcese cando os mozos teñen a idade de
18 anos. Tras a ruptura, o 73% dos mozos e convivindo coa nai e o
27% co pai.
Para valorar a situación económica da unidade de convivencia
debemos subliñar que, no caso dos mozos enquisados, o 36% dos
ingresos da mesma son achegados polo pai; o 15%, coa nai.
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formación

Centramos a nosa atención en sete variables cuxa observación
consideramos importante á hora de aproximar algunhas das
características máis relevantes da realidade formativa dos mozos
locais: (1) a titularidade do centro no que estudan; (2) o nivel de
estudos que atesouran; (3) o tipo de estudos que cursan; (4) a
propensión a continuar dos seus estudos; (5) o abandono,
satisfacción e idade media de culminación dos estudos.

formación
(1) titularidade do centro no que estudan
Segundo os datos obtidos, unha ampla maioría (case unha terceira
parte) dos mozos composteláns estudan en centros públicos. A
porcentaxe restante, que representa aqueles que optan por un
ensino privado, repártese dunha maneira bastante homoxénea
entre a formación relixiosa e a laica, situándose o segunda catro
puntos porcentuais por encima da primeira.
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Nivel de estudos que atesoran

completaron
formación primaria

25% 30%
17%

superaron
bacharelato

Estudos que cursan
9%
estudos secundarios

17%

especializados en FP

28%

superaron formación
universitaria

38%

36%

estudos universitarios
estudos de FP
opositan

(2) nivel de estudos que atesoran
Dunha primeira ollada poderiamos concluír que o 30% dos mozos
composteláns han completado os seus estudos de formación
primaria; un 28% mesmo superaron os de bacharelato; e dos 42%
restantes, un 17% especializáronse en formación profesional e un
25% superaron a formación universitaria.
(3) tipo de estudos que cursan

formación

Da poboación muestreada, un 36% cursan estudos secundarios; un
38%, estudos universitarios; un 17%, estudos de formación
profesional; e un 9% preparan oposicións en academias.

(4) propensión a continuar ós seus estudos
Da poboación nova enquisada, o 13% ten claro que quere concluír
os seus estudos actuais; o 33% declaran que, unha vez terminados
estes, o seu desexo é seguir estudando; o 54% restante dúbida
sobre o seu futuro formativo.
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Motivos de abandono dos estudos
30%
10%
Pola necesidade de traballar ante a mala situación
económica das súas familias

Polo coidado dalgún familiar enfermo

(5) abandono, satisfacción e idade media de culminación dos
estudos

formación

En alusión ao abandono, simplemente destacar dúas situacións de
necesidade: por unha banda, que un 30% dos estudantes que o fan
justifican este feito na súa necesidade de traballar pola situación
económica das súas casas; e, por outro, que un 10% vese obrigado
a deixar os seus estudos para coidar a algún familiar enfermo.
A maioría dos mozos atópanse satisfeitos co grao de estudos
alcanzado e acaban a súa formación regulada nun intervalo
comprendido entre os 23 e os 26 anos.
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traballo

Situación laboral

porcentaxe de xóvenes en idade de traballar
que están traballando neste momento ou
traballaron nalgunha ocación anterior

41%
59%

porcentaxe de xóvenes en idade de traballar
que non traballaron nunca

Á hora de reflectir a situación real á que se enfrontan o novos
respecto ao mercado laboral, debemos precisar dous matices
diferenciados: a súa situación laboral propia e a da súa contorna
máis próxima, é dicir, a da súa familia. Comecemos pola primeira.

traballo

Análise da situación laboral propia dos xóvenes de Santiago
Mentres que o 59% dos mozos en idade de traballar atópase neste
momento traballando ou traballaron nalgunha ocasión anterior,
debemos reflectir o 41% restante non traballou nunca.
Tratando de concentrarnos nese 59% que traballou nalgunha
ocasión, imos tratar de precisar as condicións do seu primeiro
traballo e, para aqueles que neste momento atópense en activo, as
do seu traballo actual.
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Primeira relación laboral
Como conseguen ese primeiro traballo

Relación entre a formación e a ocupación

8%
42%
58%

Atopou ocupación laboral
relacionada coa súa
formación
Atopou ocupación laboral
NADA relacionada coa súa
formación

4% 2%

15%

48%
23%

por medio dun familiar
ou amigo
por iniciativa propia
(reparto de C.V.)
por un anuncio
por demanda da propia
empresa
polo INEM
por oposicións

A primeira relación laboral
La primeira relación laboral dos mozos adoita acaecer no intervalo
de idade comprendido entre os 18 e os 23 anos.

traballo

En primeiro lugar debemos preguntarnos a relación entre a
formación e a ocupación dos mozos. E así poderemos observar
que, mentres o 42% dos mozos atopa unha ocupación laboral
relacionada coa súa formación, o 58% restante ocúpase en áreas
que nada ou pouco teñen que ver con aquilo para o que se
formaron.
Ao tratar de analizar por que conseguen aquel primeiro traballo, o
48% fíxoo por medio dalgún amigo familiar; o 23% por iniciativa
propia, como consecuencia da repartición do seu currículo vitae; o
15% tras presentarse algún anuncio publicado en medios e redes
sociais; un 8% por demanda da propia empresa na que traballa; un
4% por estar anotado no INEM; e un 2% tras presentarse a unhas
oposicións.
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Primeira relación laboral
Tipo de xornada laboral

Tipos de contrato
temporal de formación

2%

21% 34%

temporal non formativo

12%

5%

xornada completa
media xornada

5%

fixo

14%

29%

empleo por conta propia ou
empresa familiar
sen contrato

17%

menos de media xornada

61%

por horas
fins de semana

E como é esa primeira relación contractual dos mozos
composteláns? Un 34% consegue un contrato temporal de
formación; un 29% emprégase mediante un contrato temporal non
formativo; un 14% obtén un contrato fixo; tan só un 2%
empréganse por conta propia a en a empresa dun familiar; un 21%
traballan sen contrato algún.

traballo

No que á disposición horaria da xornada laboral refírese, o 61%
traballa a xornada completa; o 17% a media xornada; un 5%, sen
chegar a desenvolver un traballo por horas, empréganse intervalos
menores á media xornada; o 12% por horas; e o 5% en fins de
semana.
Pero hai un dato que non debemos esquecer. Se importante é
atopar traballo, non menos importante é mantelo no tempo. Por
iso debemos preguntarnos polas porcentaxes de continuidade
dese primeiro traballo.
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Continuidade dese primeiro traballo
2%

13%

ao finalizar o primeiro contrato non son
renovados
marchan voluntariamente
é despedido

31%

54%
continúa nese traballo

Así vemos que o 54% dos mozos que finaliza nese primeiro contrato
non son renovados; o 31% márchanse voluntariamente da empresa
na que desenvolven ese primeiro traballo; que o 2% é despedido
durante o desempeño do seu primeiro emprego; e que son un 13%
continúan unha vez finalizado ese primeiro contrato. Destes
últimos, un 70% alcanza un segundo contrato nas mesmas
condicións que a anterior, mentres que só a un 30% lle
renegociaron as súas condicións laborais.

traballo
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A situación laboral actual
Fixándonos na situación laboral actual dos nosos mozos, podemos
observar que mentres que o 38% dos mozos en idade de traballar
atópase neste momento traballando, o 62% restante non traballa e,
en media, pasa períodos maiores ou iguais a catro meses no paro
(período que se incrementa de forma directamente proporcional ao
aumento da idade do mozo).

Relación laboral actual
Como conseguen o traballo

4% 5% 9%
27%
47%
8%

por medio dun familiar
ou amigo
por iniciativa propia
(reparto de C.V.)
por un anuncio
por demanda da propia
empresa
polo INEM
por oposicións

Tipo de contrato actual

12%
6%

temporal

22%
44%

16%

en prácticas
fixo
empleo por conta propia ou
empresa familiar
sen contrato

Dentro do 62% de mozos que non traballan no momento actual, un
78% non busca traballo; unha 16% busca traballo de maneira
moderada e só unha 6% busca intensamente traballo. Debemos
resaltar tamén que a procura de traballo increméntase de maneira
proporcional ao aumento da idade do novo.

traballo

Ao tratar de analizar por que conseguen o traballo actual, o 9%
fíxoo por medio dalgún amigo familiar; o 47% por iniciativa propia,
como consecuencia da repartición do seu currículo vitae; o 8% tras
presentarse algún anuncio publicado en medios e redes sociais; un
27% por demanda da propia empresa na que traballa; un 4% por
estar anotado no INEM; e un 5% tras presentarse unhas oposicións.
E como é a relación contractual actual dos mozos composteláns?
Un 22% consegue un contrato temporal; un 44% obtén un contrato
fixo; un 16% ten un contrato en prácticas; tan só un 6% empréganse
por conta propia a en a empresa dun familiar; un 12% traballan sen
contrato algún.
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Tipo de xornada laboral
7%

6%

xornada completa

11%

media xornada

por horas

76%
fins de semana

No que á disposición horaria da xornada laboral se refire, o 76%
traballa a xornada completa; o 11% a media xornada; o 7% por
horas; e o 6% en fins de semana.

Análise da situación laboral das familias dos mozos de Santiago

traballo

Segundo os datos estatísticos obtidos da realización desta enquisa,
o 63% dos ingresos das familias dos mozos composteláns proceden
de terceiros traballadores, o 11% de pensionistas e o 26% restante
dos ingresos do traballo dos propios novos.
Analizando o 63% deses ingresos familiares procedentes do
desempeño laboral de traballadores diferentes aos propios novos, o
53% provén de salarios fixos por conta allea, o 16% de profesionais
autónomos, o 14% de salarios eventuais, o 4% de cooperativistas e
o 13% de ingresos de empresarios.
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Situación laboral e ingresos das familias

Procedencia dos ingresos familiares

Formación dos perceptores dos
ingresos

% de ingresos que proveñen de
traballo en empresas privadas

formación universitaria

9%
23%

% de ingresos que proveñen de
ocupación en administracións
públicas

16%
38%
19%

estudos de grao medio

68%
% de ingresos que proveñen do
desenvolvemento de
actividades en empresas
públicas

estudos primarios

27%
estudos de grao superior non
universitario

E dese 63% de ingresos, o 65% provén do traballo en empresas
privadas; o 22% da ocupación en administracións públicas e un 13%
do desenvolvemento de actividades en empresas públicas.

traballo

Se continuamos analizando o 63% de ingresos podemos comprobar
que o 38% dos seus perceptores teñen formación universitaria, o
27% tan só estudos primarios, uns 19% estudos de grao medio e
uns 16% estudos de grao superior diferentes aos universitarios.
Uns estatísticos que merece a pena observar é, que sucede nas
economías domésticas cando o pai ou a nai non traballan?
No primeiro caso, isto é cando o pai non traballa, o 76% dos
ingresos da familia proceden do traballo dos mozos; o 10% de
xubilados que forman parte da unidade familiar; o 9% doutras
prestacións sociais percibidas en concepto de pensións; e un 5% de
ingresos de prestacións por desemprego.
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Situación laboral e ingresos das familias
Procedencia dos ingresos familiares cando o
pai non traballa

9% 5%

Procedencia dos ingresos familiares cando a
nai non traballa

do traballo dos
xóvenes

10%
76%

de xubilados que
forman parte da
unidade familiar
doutras prestacións
sociais
por prestacións por
desemprego

16%

do traballo dos
xóvenes

4%
17%

63%

de xubilados que
forman parte da
unidade familiar
doutras prestacións
sociais
por prestacións por
desemprego

traballo

No segundo caso, isto é cando a nai non traballa, o 63% dos
ingresos da familia proceden do traballo dos mozos; o 17% de
xubilados que forman parte da unidade familiar; o 4% doutras
prestacións sociais percibidas en concepto de pensións; e un 16%
de ingresos de prestacións por desemprego. Neste caso cabe
destacar que un 16% dos mozos declara dedicarse a facer as tarefas
domésticas.
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sociotendencias

O perfil de mozo que contesta a esta enquisa responde ao dunha
persoa socialmente preocupada pola situación económica que, de
poder ter dispoñibilidade de diñeiro, desexaría viaxar máis, ter unha
casa propia e conseguir vivir con independencia.

sociotendencias

Aínda que serían moitas as variables que poderiamos observar á
hora de falar das tendencias sociais da mocidade de Santiago de
Compostela, nós imos tratar de cinguirnos á observación de catro
grandes variables: (a) o uso das novas tecnoloxías; (b) o
asociacionismo; (c) a práctica relixiosa; (d) a tendencia
sociopolítica.
(a) o uso das novas tecnoloxías
Imos tratar de aproximar esta variable a través da observación de
catro sub variables: a dispoñibilidade de computador persoal, a
conectividade de Internet, a dispoñibilidade de consolas de
videoxogos e a dispoñibilidade de teléfono móbil.
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Uso das novas tecnoloxías

Ordenadores personais
6%

teñen pc de uso
exclusivo

Conexión a internet
dispoñen de
enganche para uso
familiar

13%

pc de uso familiar

33%

32%

61%
carecen de pc

Consola de videoxogos

dispoñen de
conexión personal

38% 34%

55%
carecen deconexión
a internet en su
domicilio

28%

dispoñen de
consola para uso
familiar
dispoñen de
consola para uso
propio
carecen de
consola

Teléfono móbil
6%

dispoñe de móbil
para uso propio

94%

non dispoñen

Con respecto aos computadores persoais podemos concluír que o
61% dos mozos enquisados posúe un computador para o seu uso
exclusivo; o 33%, para o seu uso familiar; e o 6% restante carece de
computador persoal no seu domicilio.
No referente á conexión de Internet, o 55% dos mozos enquisados
dispoñen de enganche nas súas casas para o uso familiar; o 32%, de
conexión persoal; e el 13% restante non poden acceder a Internet
desde as súas casas.

sociotendencias

O 34% dos mozos enquisados teñen os seus domicilios unha
consola de videoxogos para o uso e goce de toda a familia; o 28%
mesmo posúen unha de uso propio; o 38% restante non dispoñen
as súas casas de consola de videoxogos.
Un 94% dos mozos enquisados dispoñen de teléfono móbil para
uso propio. Deles, un 69% úsano con frecuencia e para falar; un
62% adóitao utilizar para enviar mensaxes; un 51% dan uso á maior
parte das súas aplicacións; un 14% utilízao por motivos de traballo;
e un 12% adoita utilizalo para xogar.
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Práctica relixiosa

Asociacionismo

católicos non practicantes

31%
20%

católicos practicantes

12% 11% 11% 10%

15%
5%

5%

23%

31%

3%

pertence pertence pertence pertence pertence pertence pertence pertence pertence a
non
asociación asociación asociación asociación asociación asociación asociación asociación máis dunha pertence a
deportiva
cultural estudiantil musical recreativa
sindical
religiosa ecologista asociación ningunha
asociación

agnósticos
ateos

14%

non se declaran ao respecto

9% 10%

13%

mostran indiferencia total
respecto á relixión e crenzas

(b) asociacionismo

sociotendencias

De todos os mozos enquisados, o 20% afirma pertencer a algunha
asociación deportiva; o 12% a algunha asociación cultural; o 11% a
algunha asociación estudantil; o 11% a algunha asociación musical;
o 10% a algunha asociación recreativa; o 5% a algunha asociación
sindical; o 5% a algunha asociación relixiosa; e o 3% a algunha
asociación ecoloxista. A porcentaxe de co-asociacionismo, isto é de
mozos que declaran pertencer a máis dunha asociación, é do 15%.
Polo lado contrario, un 31% dos mozos declara non pertencer a
ningún tipo de asociación.
(c) práctica relixiosa
El O 31% dos mozos enquisados declárase católico non practicante;
o 13%, católico practicante; o 10%, agnósticos; o 9%, ateos; unha
23% mostra unha indiferenza total respecto dos movementos
relixiosos e as súas crenzas; un 14% non se declara respecto diso.
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Tendencia sociopolítica
Preferencia política

Interese pola política

13%
non teñen interese pola
política

de esquerdas

43%
44%

non teñen definidas as
súas preferencias
políticas
non se pronuncia

31%
32%

37%

lles interesa pouco ou
moi pouco

lles interesa
ocasionalmente

(d) tendencia sociopolítica

sociotendencias

O 43% dos mozos enquisados decláranse de esquerdas. Un 44%
declara non ter ben definidas as súas preferencias políticas e un
13% prefire non pronunciarse. Con todo, o 37% dos enquisados
confesa non ter interese algún pola política; a un 32% interésalle
pouco ou moi pouco e a un 31%, aínda que o interese
ocasionalmente, confesa - nun 60% dos casos - que procura falar o
menos posible de temas políticos.
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Como entenden os mozos a esquerda?

sociotendencias

Para a maioría dos mozos, un goberno de esquerda debe ser un
goberno comunista ó socialista, demócrata, con carácter
progresista, igualitario, idealista, e liberal. Debe procurar o
comercio xusto, apoiar aos traballadores, buscar o alcance da
liberdade persoal e enfocarse cara á liberdade baseándose unha
economía, un comercio e unha industria regulados que se asente
sobre a gravación impositiva redistributiva e o gasto público.
Na contorna social inclusivo, multicultural e en desenvolvemento,
un goberno de esquerdas debe potenciar os instrumentos
comunitarios no seo de familias baseadas na relación de respecto e
confianza nas que a sinceridade, a empatía e a introspección
propicie a independencia da persoa nunha atmosfera de protección
e comunicación familiar que induza á autorrealización na vida
adulta.
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O adulto de esquerdas asóciase á figura dun profesor, un científico,
un arquitecto, un catedrático, ou un xornalista que, nun 54% dos
casos, apoia os dereitos dos homosexuais; nun 66% dos casos,
situouse a favor do aborto; o 90% dos casos, apoia as relacións
sexuais fose do matrimonio. Trátase dunha persoa que aspira a
liberdade, entendendo esta como a capacidade de liberarse do
abuso do poder e a desigualdade.

sociotendencias

O home de esquerdas cre nunha relixión científica e desorganizada,
nuns dereitos universais que deben respectarse por todos, en
reinsertar aos delincuentes brindan oportunidades aos
desfavorecidos sociais, asumindo como seu a lema de "un para
todos e todos para un.
En consecuencia debería practicar un goberno de xustiza, de axuda
quen o necesitan, de modelos de comportamento positivo, de
defensa os oprimidos, de diplomacia e de pacifismo.
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Como entenden os mozos a dereita?

sociotendencias

Para a maioría dos mozos, un goberno de dereita debe ser un
goberno conservador e nacionalista, republicano, con carácter
conservador, reminiscente e que busca a equidade a través da lei
do máis forte. Enfocado no individuo, procura a liberdade
económica mediante o apoio empresarial e un comercio
librecambista, baseándose nunha economía, un comercio e unha
industria desrregulados que nin grava, nin gasta.
Na contorna social nacionalista, un goberno de dereitas debe
potenciar os instrumentos morais no seo de familias baseadas nas
relacións de respecto estrito nas que a autodefensa, a forza moral e
a autodisciplina propicie a autosuficiencia da persoa nunha
atmosfera de jerarquización familiar que induza á responsabilidade
na vida adulta.
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O adulto de dereitas asóciase á figura dun xuíz, un comercial, un
axente de bolsa, un militar ou un policía asentados en contornas
rurais que, nun 44% dos casos, apoia os dereitos dos homosexuais;
nun 43% dos casos, situouse a favor do aborto; o 80% dos casos,
apoia as relacións sexuais fose do matrimonio; o 91% dos casos
defende a guerra e un 87% cre en Deus. Trátase dunha persoa que
ve a igualdade cunha oportunidade e a liberdade como a
posibilidade de progresar ou fracasar, antepondo a segunda a
primeira.

sociotendencias

O home de dereitas cre nunha relixión teísta, organizada e
convencional; na preservación dos dereitos nos que os demais non
deben de entrometerse; na libre vontade dos delincuentes de
escoller o camiño equivocado; e a escasa ética laboral e de valores
das persoas sen fogar. Para eles a sociedade debe encargarse de
progresar nunha contorna no que primeira selección natural.
En consecuencia debería practicar un goberno de mantemento da
orde, axuda quen o necesitan, modelos de comportamento firme,
buscar e defender as oportunidades e manterse belixerantes fronte
ás agresións.
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continxencias

Continxencias
Convivencia

Principais preocupacións

15%

10%

a saúde dos seus situación laboral
familiares
dos pais

9%
relacións cos
seus pais

8%
relacións
sentimentais
entre os seus pais

16%
6%

5%

litixios entre
irmáns

deudas familiares

1%

conviven cos seus pais

2%
problemas
derivados da
inmigración

comparten piso

23%

60%

dispoñen de casa propia

conviven cos seus sogros

Ao 15% dos mozos preocúpalle a saúde dos seus familiares; a un 10%
a situación laboral dos seus pais; a un 9% as relacións cos seus pais; a
un 8% as relacións sentimentais entre os seus pais; a un 6% os litixios
entre irmáns; a un 5% as débedas familiares; e a un 2% os problemas
derivados da inmigración.

continxencias

Noutra convivencia refírese, a pesar de que 62% expresa o seu
desexo de vivir nunha casa propia, que ao 16% encantaríalle
compartir casa con amigos e que a un 9% gustaríalles poder seguir
vivindo cos seus pais, e o 13% restante non se manifesta, a realidade
é ben distinta. Así, o 60% declaran convivir cos seus pais; un 23% está
a compartir piso; un 16% dispón de casa propia e un 1% convive cos
seus sogros.
Atendendo á idade na que os mozos abandonan o seu fogar familiar
podemos precisar que un 11% faio os 17 anos; un 21%, aos 18; un
11%, os 19; un 8%, aos 20; un 3%, aos 21; un 5%, aos 22; un 13%, aos
23; un 3%, aos 24; un 5%, aos 25; e un 3%, aos 26, a porcentaxe
restante abandónao a outras idades diferentes ás anteriores.
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Motivos para abandonar o fogar familiar
por estudos

3%

por independencia

15%
45%

8%
11%

por motivos laborais

por adquisición de autonomía
económica
por formación dun novo fogar

18%
por outros motivos

continxencias

Os motivos principais polo que os mozos abandonan o fogar
familiar son: o 45% dos casos por estudos; o 18% dos casos por
cuestións de independencia; nun 11% dos casos por motivos
laborais; nun 8% dos casos por adquisición de autonomía
económica; e un 3% dos casos pola formación dun novo fogar; e o
restante 15% por outros motivos.
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relacións afectivas

Relacións afectivas

Situación afectiva

Nº de fillos que lles gustaría ter

Descendencia

2 fillos

6%
37%
63%

3 ou máis fillos

non teñen
descendencia

teñen parella

son "singles"

94%

teñen
descendencia

32%
4%
2%

14%

48%

só 1 fillo
non queren ter
fillos
non se manifestan
nese sentido

De todos os mozos enquisados, o 21% declarou ter parella estable
coa que convive ou conviviu nalgún momento; o 42% confesa ter
parella estable coa que nunca conviviu; o 16% di non ter parella
estable nunca. En consecuencia podemos concluír que un 37% dos
mozos enquisados decláranse “singles”.

relacións afectivas

En todos aqueles casos nos que asistiu convivencia de parella,
dáslle media a que os mozo se van a convivir xuntos é de 22 anos
para os homes e de 21 para as mulleres.
Atendendo á porcentaxe de mozas que declaran ter parella estable,
o 94% non teñen descendencia fronte a un 6% que si a ten. Para a
maioría dos primeiros, a paternidade sobreveulle entre os 19 e os
21 anos sen buscala.
En termos globais, e aínda que o 32% dos mozos Compostela non
se manifesta neste sentido, ao 48% dos enquisados gustaríalle ter
dous fillos; ao 14%, tres ou máis; ao 2%, tan só un fillo; e o 4%
restante expresou o seu desexo de non querer ter fillos.
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relacións afectivas

O principal motivo do divorcio para a muller é a infidelidade da
parella e para os homes a falta de relacións sexuais. Con todo, hai
outros motivos a ter en conta como son: os malos tratos, o
aburrimento, o abuso de alcol e de drogas, as discrepancias
económicas e as débedas, o sobreviento de acontecementos que
cambian a vida, o xogo, as carreiras profesionais e o centrarse
demasiado os fillos.
Algunhas das frases máis utilizadas para justificar os divorcios entre
os mozos composteláns son as que a continuación se expoñen:
"non me quería"; "deuse conta de que mellor como amigos";
"díxolle á xente que estaba tola"; "tiñamos as nosas diferenzas";
"foime infiel con mulleres"; "dixo que necesitaba espazo"; "tiña
unha estraña forma de saír de festa"; "controlábame demasiado";
"non tiñamos nada en común e todo era puramente físico"
"acabouse o amor"; "era demasiado celoso".
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Relacións Afectivas
Relacións nos últimos meses

Uso de Anticonceptivos

2%

5%
15%
preservativo masculino

mantiveron relacións
sexuais nos últimos 12
meses

pílula femenina

98%

non mantiveron relacións
sexuais nos últimos 12
meses

80%
marcha atrás

relacións afectivas

No que as relacións sexuais refírese, o 98% dos mozos enquisados
declaran manter relacións sexuais nos últimos 12 meses… De todos
eles, o 24% afirma manter a súa primeira relación sexual aos 18
anos; o 12%, aos 17; e o 13%, aos 15. Con todo, o 12% considera
ter unha parella sexualmente estable aos 16 anos; o 13%, aos 17; e
o 10%, aos 18, estimándose que cada mozo, en termo medio, ten
nun ano tres parellas coas que mantén relacións sexuais de maneira
estable.
No que as tendencias sexuais refírese, de todos os enquisados tan
só un 5% recoñecen ter parella do mesmo sexo.
Atendendo ao uso de anticonceptivos, o 80% dos enquisados
decántase polo uso do preservativo masculino; o 15%, pola pílula
feminina; e un 5% confía a marcha atrás. Preguntado sobre cales
son os motivos esenciais polos que se refiren a usar métodos
anticonceptivos, o 49% faino por medo a un embarazo; o 23%, por
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Relacións Afectivas
Motivos para o uso de anticonceptivos

Contestación a preguntas sexuais

6%
por medo ao embarazo

22%
23%

49%

por medo ao SIDA

por medo ao contaxio de
ETS
ns/nc

contestaron ás preguntas
de índole sexual

47%
53%

non contestaron ás
preguntas de índole
sexual

medo á sida; e o 22% por un temor ao contaxio de calquera
enfermidade de transmisión sexual, o restante 6% non se pronuncia
respecto diso.

relacións afectivas

O 12% dos mozos enquisados enfrontáronse nalgún momento das
súas vidas sexuais, entre os 18 e os 24 anos, a unha posibilidade de
embarazo non desexado. De todos eles, o 50% decidiron
interromper o proceso xestacional e outro 50% continuar adiante
co embarazo.
De todos os xeitos cabe destacar que só o 53% dos enquisados
contestaron as preguntas de índole sexual.
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ocio e cultura

Disposición do tempo
sólo estuda
estuda e busca traballo

8%
38%

estuda despois de ter
traballado
busca un traballo novo

31%

traballa

30%
62%

busca o seu primeiro traballo
ocúpanse de tarefas do fogar

non traballa

1%
2% 6%

8%
6%

8%

teñen unha pensión por
invalidez
sólo traballa
traballa e estuda

Preguntados acerca da disposición do seu tempo, o 30% dos mozos
enquisados declara destinar todo o seu tempo para o traballo; un
8% estuda e traballa a vez; un 32% tan só estuda; e unha 8% busca
traballo mentres estuda.

ocio e cultura

Aínda que tendencialmente os mozos Compostela declaran ler cada
vez menos prensa, e acceder á pouca que len a través de Internet,
se manifestan un interese crecente por revistas profesionais e do
corazón.
O 54% dos mozos Compostela confésannos ter unha media de 25
horas semanais dedicadas ao lecer, cantidade de horas de crecente
conforme avánzase a idade. En contraposición, aqueles mozos que
desenvolven tarefas do fogar e que traballan din dispor dunha
media de 15 horas semanais para o lecer.
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Ocupación do tempo libre
85%
75%
62%

62%
50%
30%

salen de copas

utiliza oordenador
expresa o seu
a diario
desexo de viaxar

vai ao cine con
frecuencia

ve a televisión

escoita a radio

23%

visita museos e
exposicións

15%

acude a
conferencias e
coloquios

10%
presta o seu
esferzo a causas
solidarias

ocio e cultura

O tempo libre ocúpano preferentemente na relación cos seus
amigos, na televisión, en xogar a videoxogos ou practicar
actividades deportivas. Deste xeito, o 85% declara saír de copas con
asiduidade; un 75% confesa utilizar o computador a diario e con
frecuencia; o 62% expresa o seu desexo crecente de viaxar; outros
62% confesa acudir ao cinema con frecuencia; un 50%, a ver a
televisión (sobre todo series, películas e deportes); un 30%,
escoitar a radio con frecuencia; un 23% inviste parte do seu tempo
en visitar museos e exposicións; un 15%, en acudir a conferencias e
coloquios; un 10%, en prestar o seu esforzo para causas solidarias.
A taxa media de lectura anual dos mozos composteláns é de catro
libros ao ano, sendo lixeiramente maior nas mulleres que os
homes.
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Os grandes libros da literatura universal que os mozos
composteláns recomendan son: A casa dos espíritos, Un mundo
feliz, As uvas da ira, Don Quixote da Mancha, Sen tetas non hai
paraíso, O alquimista, O principiño, O código Dá Vinci, Rayuela, Os
alicerces da terra, O señor dos aneis, 100 anos de soidade,
Crepúsculo, Os homes que non amaban ás mulleres.

ocio e cultura

As cores que marcaron tendencia entre os mozos composteláns
durante o ano 2010 foron o vermello rococó, o azul mariño e o rosa
camafeo (durante a tempada de inverno) e o rosa pau, o púrpura e
a verde lima (durante a tempada de verán).
A música que escoitan é moi heteroxénea: o neurofunk de Optical e
Phace; o neosoul de Macy Gray; o electrohor da Dream Team; o
jungle de Grooverider; o techouse de Eddi Richards; o House de
Sasha; o funk de Parliament? e a música comercial de Shakira, Lady
Gaga e o pop latino-español.
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Mentres que no ano 2006 os diarios deportivos as e marca eran os
que máis rexistro de entrada tiña en Internet, en 2008 as consultas
maiores eran de correo, especialmente de Hotmail. Con todo, o ano
pasado, ademais de Hotmail, Youtube, Tuenti e Facebook levaron a
palma. O buscador máis usado segue sendo, con moita diferenza
sobre os seus predecesores, Google.

ocio e cultura TIC

Os mozos sobre todo consulta nos seus mails persoais e, se
traballan, os de traballo; revisan o Facebook e/ou Tuenti e agregan
a algún novo amigo; realizan algún tipo de comentario en Flickr á
vez que actualizan a súa conta de Linkedin; navegan polos portais
de compra en liña como Privalia, Buyvip e Ofertix; twittean; de
cando en vez entran en E-bay e realizan algunha poxa; cólganse do
Smartphone e se cabrean cando un descoñecido non pon a súa foto
de perfil nas redes sociais.
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perfil xoven 2011

O mozo compostelán identifícase co anagrama dunha persoa leal
que se ve a si mesmo como alguén comprometido e de fiar que
busca constantemente consello e apoio. Considérase unha persoa
con coraxe afeita a cumprir co que lle din aínda que os demais non
o fagan. Ten medo a perder os apoios e posúe un carácter
preocupado pero simpático.

perfil xoven 2011

De ser mozo probablemente chámese: Adrián, Alejandro, Álvaro,
Carlos, Daniel, David, Diego, Hugo, Iago, Iván, Javier, Jorge, Manuel,
Marcos, Martín, Miguel, Nicolás, Pablo e Sergio.
De ser moza, quizá se chame: Alba, Ana, Andrea, Antía, Candea,
Carla, Carmen, Claudia, Irene, Iria, Laura, Lucía, María, Marta,
Nerea, Noa, Paula, Sara, Uxía.
Aínda que tendo en conta os nomes das últimas décadas, é fácil
que, de ser home chámese David ou Alejandro e, de ser muller
Laura ou María.
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No que o concepto de pertenza re refire, os mozos de Santiago de
Compostela defínense ante todo galegos e, en todo caso, como
composteláns antes que españois.

perfil xoven 2011

Aínda que se declaran tolerantes, cústalles tolerar aos delincuentes,
ás persoas de etnia xitana, aos drogodependentes, e de maneira
máis sutil, aos inmigrantes.
Confían, por esta orde, na ONU; na Unión Europea; nas forzas e
corpos de seguridade do Estado; nas organizacións non
gobernamentais e as institucións de xustiza e nas administracións
públicas. Pero desconfían da clase política e dos políticos.
Consideran que para ser un bo cidadán débese ser tolerante,
respectar a lei, pagan os impostos e ser solidarios.

101

Conviven principalmente cos seus pais en unidades familiares de
tres acodes. E, circunstancialmente e en caso de separación dos
seus proxenitores (situación que á maioría sobrevenlle aos 18 anos
e á que se enfronta un 11% dos mozos enquisados), a maioría
vanse a vivir coas súas nais. Esta realidade moitas veces supón un
hándicap, xa que o 36% dos ingresos da unidade familiar dos
enquisados proceden de achegas do pai.

perfil xoven 2011

Estudan nun centro público, maioritariamente na universidade.
Acreditan estudos de bacharelato e, aínda que se atopan satisfeitos
co seu nivel de estudos, mentres dubidan sobre o seu futuro
formativo reclaman unha formación máis práctica que desenvolva
en maior medida as súas habilidades socio comunicativas. No
entanto, a maioría fórmase durante longos períodos de tempo e tan
só abandona prematuramente os estudos por desencadeamentos
económicos.
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perfil xoven 2011

O 38% dos que están en idade de traballar, traballan. Fronte a eles,
un 62% non o fai. Para a maioría o primeiro traballo preséntase
entre os 18 e os 23 anos grazas á intercesión dalgún familiar ou
amigo. Adoita tratarse dun contrato temporal e/ou de prácticas, a
xornada completa, por un salario que varía entre os 700 € - en caso
de ser muller - e os 800 - en caso de ser home. A actividade que
desempeñan, nunha ampla marxe de casos, non adoita gardar
relación directa coa súa formación. Ademais, no 54% dos casos o
contrato non se renova.
Mentres que o 59% dos mozos en idade de traballar traballou
nalgunha ocasión, un 41% non traballou nunca. Iso si. Cando
traballan o seu soldo medio, con independencia das discriminacións
de xénero, adoita oscilar entre os 750 € dun primeiro traballo e os
1.300 € tras cinco anos de experiencia laboral.
A maior parte dos ingresos da unidade familiar dos mozos
composteláns proveñen do proxenitor home, que adoita ser unha
persoa con estudos universitarios e traballo fixo empregada por
conta allea na empresa privada.
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O estereotipo TIC do novo compostelán responde a unha persoa
con teléfono móbil de uso propio (no 94% dos casos), con perfil en
redes sociais (no 96% dos casos), con computador persoal de uso
exclusivo (o 61% dos casos), que dispón de conexión a Internet de
uso familiar no domicilio (no 55% dos casos), e consola de
videoxogos de uso tamén familiar (o 34% dos casos).

perfil xoven 2011

No que ao asociacionismo se refire, unha ampla porcentaxe da
mocidade local enquisada declara estar integrado nalgún tipo de
asociación, sobre todo nas de tipo deportivo e cultural.
O mozo compostelán afirma crer en Deus (44% dos enquisados),
declárase católico non practicante e non se pronuncia
politicamente aínda que, se ten que facelo, nun 43% dos casos
confésase de esquerdas.

104

É unha persoa preocupada, nesta orde, pola familia e a súa saúde,
os amigos, a situación laboral (e unido a iso, o traballo e o diñeiro),
as relacións afectivas (as súas propias e as dos seus pais) e os
estudos. É unha persoa que ansía ser independente e vivir nunha
casa propia, a pesar da idade tardía á que abandona o fogar.

perfil xoven 2011

As causas principais da súa emancipación son, por esta orde, a
consecución dun traballo propio, a realización ou finalización dos
estudos, o acceso unha vivenda propia, a convivencia coa parella e
a autonomía e independencia económica.
O perfil tipo de mozo compostelán (no 42% dos casos) ten parella
estable coa que non conviviu nunca ou (nun 37% dos casos)
declárase “single”. En media, decide convivir coa súa parella os 22
anos (se é home) ou aos 21 (se é muller). E, aínda que no 94% dos
casos non ten fillos, declara que lle gustaría ter dous no futuro.
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Iníciase nas relacións sexuais aos 18 anos e confesa ter unha media
de tres parellas sexuais ao ano. Nun 80% usan o preservativo como
medida de protección, percibindo o embarazo como o principal
risco derivado dunhas relacións sexuais non seguras.

perfil xoven 2011

Aínda que se confesan sentimentalmente estables, recoñecen que
romperían coas súas parellas de existir, por esta orde, malos tratos,
infidelidade, unha forte diminución do amor, un consumo aditivo
de sustancias nocivas por parte da parella ou insatisfacción sexual.
Cando traballan, afirman dispor en media de 15 horas á semana
para o lecer. Cando non o fan, confesan dispor de 25 horas
semanais. As súas preferencias de lecer inclúen, nesta orde,
escoitar música, ver a televisión e xogar ao computador, saír de
copas, ir ao cinema ou a discotecas. Neste sentido, o 42% recoñece
saír todos ou case todas as fins de semana de festa.
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enxeñogramas

