Principals resultats derivats de les enquestes als i les agents de joventut i a
les persones joves del Baix Llobregat sobre l’economia social i solidària.
Des de la l’Oficina Jove conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu, durant els mesos de
maig i juny d’aquest any, vam realitzar l'Enquesta sobre l’economia social i
solidària (ESS) en les polítiques de joventut i l’enquesta sobre l’economia
social i solidària en la població jove del Baix Llobregat.
Les enquestes, que constitueixen la primer part d'una línia de treball desenvolupada
conjuntament per l’Oficina Jove i l’Ateneu Cooperatiu, amb el suport de la Xarxa
Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), de la Direcció General de Joventut (DGJ) i del
Servei Comarcal de Joventut (SCJ), ha de permetre analitzar com les polítiques de
joventut al Baix Llobregat incorporen i/o articulen els valors de l’ESS, així
com identificar la necessitat de treballar l’ESS en la població jove de la
comarca. I podrà contribuir, posteriorment, a alimentar la definició polítiques de
joventut en l’àmbit de l’economia social i solidària a escala local i comarcal.
Tot i que l’anàlisi detallada de les enquestes i l’elaboració de les properes línies
d’actuacions es realitzarà pròximament en conjunt, creiem oportú difondre per ara els
principals resultats derivats d'aquesta consulta als i les agents de joventut i
a les persones joves del Baix Llobregat, que resumim a continuació (i que podeu
consultar en els arxius adjunts).
Cal tenir present, no obstant això, que la mostra de persones joves i agents de
joventut enquestades no representen a la totalitat del territori comarcal del
Baix Llobregat, per tant, prendre els resultats amb la deguda precaució:
Pel que fa a l’enquesta sobre l’economia social i solidària en les polítiques de
joventut, 24 agents de joventut han respost l’enquesta completa i 284 han contestat
de forma parcial. D’aquests 24, 13 són tècnics/ques de joventut, 4 informadors, 3
referents d’ocupació, 1 dinamitzador i 6 altres (dels quals: coordinadora de
joventut, Educadora social-comunitària, Coordinadora, Tècnica Projecte Singulars,
Coordinadora Centre de Recursos per a joves Can Xic, Coordinadora programa
d’ocupació juvenil).

Un total de 15 municipis, de 30 que hi ha a la comarca del Baix Llobregat, han
respost l’enquesta. El municipi, del qual han participat més professionals ha estat
Cornellà amb 5 respostes, seguit de Sant Boi amb 4 respostes.
 El 66,67% de les persones enquestades han dit que no realitzen activitats sobre
l’economia social i solidària. Per contra: el 8,33% ha contestat que si,
dirigides a la població jove, el 8,33% si, dirigides a la població en general; amb
un percentatge inferior ha respost que si, dirigides a entitats juvenils (4.17%) i que
no en fan enguany, però si hi havien fet (4.17%).
 El 70,83% dels professionals enquestats expressen que no tenen entitats
juvenils al municipi amb un model organitzatiu d’economia social i
solidària, davant un 29.7% que sí en tenen.
 El total de les 24 respostes completes han afirmat que els valors de
l’economia social i solidària poden tenir un impacte positiu en la
població jove.
 El 100% dels professionals enquestats creuen interessant que des de l'Oficina
Jove i l'Ateneu Cooperatiu s'ofereixin activitats a la població jove, per
fomentar les economies alternatives.
 El 33,33% valora molt positivament, introduir els valors de l’ESS en els PIDCES.
 El 75% dels professionals enquestats valora com a sector de l’ESS amb més
atractiu per a la població jove el sector de l’habitatge, seguit del 66.67% del
Consum responsable i un 54.17% sobre medi ambient. Amb menys interès
sembla ser el de cooperativa de joves (45%).
 Preguntades obertament sobre quins espais innovadors t'imagines per donar a
conèixer l'ESS a la població jove, han hagut diverses respostes, entre d’altres:
o

Els espais haurien de ser múltiples ja que l'economia solidaria és una ciència
social totalment transversal

o

explorar altres plataformes com Tik Tok o Twitch.

o

espais a l’aire lliure,

o

etc.

 A la pregunta oberta sobre quins creus que ha de ser el paper dels i les
professionals de joventut en aquests processos, destaquem algunes
respostes:
o

Mentalitzar, responsabilitzar, donar entendre als i les joves de la
importància que ha de tenir en un futur l'economia solidària en el conjunt
de la humanitat .

o

Possibilitadors d’accés a informació i creació de tallers i activitats i també
com agent difusor i actiu de possibilitats ESS

o

Cal que siguem el principal òrgan de difusió entre els joves.

o

etc.

 23 dels i les 24 professionals de joventut han manifestat estar interessats en
participar en les càpsules formatives sobre ESS. D’aquests el 91,67% ha
contestat que l'interessa realitzar la formació sobre Què és i com transmetre
els valors de l’ESS al jovent. Alhora, el 37,50% l’interessaria la formació
sobre Com incloure l'ESS en el procediment administratiu.

I concretament, pel que fa a l’enquesta l’economia social i solidària en la població
jove del Baix Llobregat, un total de 51 persones joves en edats compreses entre
els 18 i els 36 anys del Baix Llobregat, de 16 dels 30 municipis que hi ha a la
comarca, han respost l’enquesta de forma completa. D’aquests, més del 70% es senten
dones, el 27,5% se senten home i un 2% se sent no binari.
Gairebé el 30% dels participants tenen un grau universitari, el 27,5% tenen el
Batxillerat finalitzat i un 26,1% han finalitzat l’Educació Secundària
Obligatòria i, amb aquest mateix percentatge, tenen finalitzat un màster.
Més de la meitat (58,8%), està vivint amb familiars, davant d’un 27,5% que es troba
vivint en parella.
Més del 40% dels i les joves baixllobregatins enquestats es troba ocupat i,
amb un percentatge molt proper (39,2%), la seva situació actual és
treballant i estudiant alhora, dels quals el 93% ho fa per compte aliè.
 Només un 7,8 % de les persones joves enquestades manifesta formar part d’una
cooperativa, mentre que un 92,2 % no hi formen part de cap cooperativa.
 No obstant, del 7,8% de respostes afirmatives que formen part d’una cooperativa les
respostes a quin tipus de cooperativa són molt diverses: dues persones han
contestat que formen part d’una cooperativa de serveis, altres dues pertanyen a una
cooperativa de consum, una d’elles a una cooperativa de treball, una altre a una
cooperativa d’habitatge, un altre a una coop. de cultura, una de comunicació i cap a
una coop. agrària.

 Una majoria de persones joves (52.9 %) menciona explícitament que no
coneixen l’ESS, davant del 47,1% que si la coneixen.
 A prop d’un 65% ha expressat que formen part d’una entitat juvenil, de les
quals el 64,3% té un model assembleari i el 42,3% té un model autogestionat.
 El 88, 2%

ha puntuat la igualtat com a valor més important, seguit de la

democràcia amb un 66, 7%, la solidaritat amb un 60,8%, i un 55,8% la
sostenibilitat. Sobre l’arrelament territorial només el 25,5% ho considera
molt important.
 El 72,5% de les persones joves enquestades han contestat que creuen molt
necessari una economia que prioritzi les persones i la vida, davant d’un 2%
que no ho creu necessari.
 Finalment, la major part dels i les joves, el 86.3%, volen conèixer que els hi pot
aportar l’economia social i solidària o les economies alternatives. I més
del 70% estan interessats en una càpsula formativa sobre l’ESS; les
temàtiques que més els interessaria per ordre de votació són: habitatge, consum
responsable, emergència climàtica, món laboral, lleure educatiu, àmbit cultural i
economies feministes.

Un cop coneguts els resultats de l’enquesta, el proper pas consistirà en la reflexió sobre
possibles línies d’actuació conjuntes de l’Oficina jove amb l’Ateneu Cooperatiu, en
l’espai de treball, per al desenvolupament de l’EES en les polítiques de joventut
i actuacions dirigides la població jove del Baix Llobregat.
Tot plegat, però, no serà fins a principis del proper any 2022 que us donarem
noves notícies.
Aprofitem per recordar-vos que, per estar al corrent de les altres línies de treball i serveis
de l’Oficina Jove i l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, podeu:


Entrar al web:

oficinajove.elbaixllobregat.cat
ateneucoopbll.cat



Seguir-nos a les xarxes socials:

IG:
https://www.instagram.com/ojbaixllobregat/
https://www.instagram.com/ateneucoopbll/
Twitter:
https://twitter.com/ojbaixllobregat
https://twitter.com/AteneuCoopBLl

