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D'aquestes 24 respostes:
24
RESPOSTES
COMPLETES

15 de 30
MUNICIPIS

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,
Coord. Centre de Recursos per a joves Can Xic,
Coordinadora programa d’ocupació juvenil).

1
"Teniu programades
activitats educatives
sobre l'economia
social i solidària?"

El 66,67% de les persones que han
contestat l’enquesta completa han dit
que no realitzen activitats sobre
l’economia social i solidària.

2
"Teniu entitats juvenils
al municipi amb un
model organitzatiu
d'economia social i
solidària?"
El 70,83% dels professionals enquestats
han contestat que no tenen entitats
juvenils al municipi amb un model
organitzatiu d’economia social i solidaria,
davant un 29.7% que sí en tenen.

3

Quines?

RESPOSTA 1

RESPOSTA 4

Ateneu Arreplegades

Els Agrupaments Escoltes de
Viladecans.

RESPOSTA 2

RESPOSTA 6

Que sapiguem, si que hi ha un
grup de joves que els hi ronda
quelcom, hem d'explorar

Entitats amb model organitzatiu
d'economia social, podríem trobar
el Cau i l'Esplai.

RESPOSTA 3-5
nose
Ho desconec

4
"Creus que els valors
de l'economia social i
solidària poden tenir
un impacte positiu en
la població jove?"
El total de les 24 enquestes
contestades completes han afirmat
que els valors de l’economia social i
solidària poden tenir un impacte
positiu en la població jove.

5
si

"Creus interessant que
des de l'OJ i l'Ateneu
Cooperatiu s'ofereixin
activitats, a la població
jove, per fomentar les
economies alternatives?"
El 100% de les respostes és afirmativa. Els i
les professionals que han participat en
l’enquesta troben interessant que des de
l’OJ i l’Ateneu Coop. s’ofereixin activitats
dirigides a la població jove

6

Com valores introduir
els valors de l'ESS en
els PIDCES?

El 33,33% ho valora molt positivament
amb la puntuació d’un 5 el 29.17% ho
valora amb un 4 i el 37,5% amb un 3.

(1 poc-5 molt)

7
Quins sectors de l'ESS
creus que poden ser
més atractius per a la
població jove?
El 75% valora com a sector més atractiu
per a la població jove 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%).

8
Quins espais
innovadors
t'imagines per
donar a conèixer
l'ESS?

RESPOSTA 1

RESPOSTA 2-4-7

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

Espais virtuals,

RESPOSTA 3-5

RESPOSTA 6

Espais atractius per a joves als
parcs o diferents indrets, amb
material reciclat i/o biodegradable

Organització d'activitats
participatives i engrescadores de
caire educatiu vers l'ESS

Espais a l’aire lliure

Plataformes de xarxes socials,
podcast
explorar altres plataformes com
tik tok o Twitch.

9
RESPOSTA 1

RESPOSTA 2

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 .

Dotar d'eines als joves i
pensament crític i ser un exemple
d'aquesta economia.

RESPOSTA 4

RESPOSTA 5

Possibilitadors d'accès a
informació i creació de tallers i
activitats i també com agent
difusor i actiu de posibilitats ESS

Fomentar activitats educatives
dins dels propis programes on
treballen

RESPOSTA 7

RESPOSTA 3-6-9

Crec que primer ens hauríem de
formar... és un camp que des de
Joventut no toquem d'inici... a no
ser que personalment t'interessi.

Acompanyament
Assessorament i acompanyament
Acompanyament i difusió

Quin creus que ha
de ser el paper dels
i les professionals
de joventut en
aquests processos?

10
RESPOSTA 8

RESPOSTA 10

Informació als joves sobre ESS i
impulsar iniciatives

Cal que plantegem també si els
projectes que fem habitualment o
les empreses amb qui treballem,
tenen un model d'economia
social i solidària. Cal que siguem
el principal òrgan de difusió entre
els joves.

RESPOSTA 11
Un dels papers dels professionals
de la joventut hauria de ser
recollir les opinions i inquietuds
dels joves per fer-ho, més que
realitzar accions i després fer-les
arribar als joves, tot i que també
és molt positiu i a valorar.

RESPOSTA 12
Motivadors i instructors d'ESS

RESPOSTA 13
Crec que el paper del professional
ha de ser la persona capaç
d'introduir conceptes ESS, a
través d'altres temàtiques que els
i poden ser més interessants als
joves, o més del seu interés.

Quin creus que ha
de ser el paper dels
i les professionals
de joventut en
aquests processos?

11
T'interessaria
participar en càpsules
formatives sobre
l'ESS?
23 dels i les 24 professionals de joventut
que han contestat estan interessats en
participar en les càpsules formatives
sobre ESS.

12
Selecciona la formació
que seria del teu
interès:
El 91,67% ha contestat que l'interessa
realitzar la formació: Què és i com
transmetre els valors de l’ESS al jovent.
Alhora, el 37,50% l’interessaria: Com
incloure l'ESS en el procediment
administratiu.

Gràcies!

