
8
de cada 

10
tenim tres o 
més vesprades 
desocupades a la 
setmana, temps en el 
que fem coses com 
activitats esportives, 
connectar-nos, 
activitats musicals, 
eixir amb les 
amistats, descansar 
o activitats de reforç 
de l’estudi i aprendre 
nous idiomes. 
També dediquem 
temps a llegir, a 
activitats artístiques 
com el ball o a ajudar 
en casa.

8
de cada 

10
voldríem fer més 
coses en el temps 
lliure com esport, 
estar més amb les 
amistats, viatjar o 
excursions de cap de 
setmana, activitats 
artístiques i culturals. 

9
de cada 

10
coneixem el Casal 
Jove del poble i 7 de 
cada 10 de nosaltres 
hem anat alguna 
vegada.

9
de cada 

10
tenim idees per 
a fomentar la 
participació dels 
joves en les activitats 
del poble com 
fer més activitats 
esportives, més 
activitats artístiques, 
ball i més viatges i 
excursions.

4
de cada 

10
ens mostrem 
molt preocupats 
respecte a notícies 
que creen pors a la 
gent (terrorisme, 
successos, 
violència...)

5
de cada 

10
estem informades 
de temes d’actualitat 
social, de política i de 
la situació del món

1
de cada 

10
tenim interés 
en notícies 
d’entreteniment 
(esports, televisió, 
premsa rosa...)

24
de 

811
persones hem 
remarcat notícies 
alternatives com:

la preocupació •	
per l’elecció de 
governs xenòfobs, 
homòfobs i racistes
els casos de •	
bullying i de 
violència masclista 
i la passivitat de 
la societat davant 
d’aquests temes
la quantitat de •	
casos de corrupció 
que estan trobant-
se i la penosa 
situació de la 
política que tenim

2
de cada 

10
joves estem 
interessats en algun 
tema de compromís 
social com la 
justícia social, els 
problemes Nord-
Sud, la pobresa, les 
desigualtats i la crisi 
dels refugiats.

5
de cada 

10
estem interessades 
en la situació política 
i els reptes educatius 
de futur.

4
de cada 

10
estem interessats 
en els drets humans 
(racisme, homofòbia, 
civisme, respecte, 
memòria històrica, 
feminisme, medi 
ambient...)

1
de cada 

10
estem preocupades 
per temes de 
promoció de la 
cultura i l’esport

8
de cada 

10
ens mouríem per 
millorar alguna de les 
anteriors

6
de cada 

10
per la defensa dels 
drets socials

2
de cada 

10
per reduir les 
diferències Nord-
Sud, pels drets de les 
persones refugiades, 
igualtat i voluntariat

1
de cada 

10
treballaríem per 
promocionar la 
cultura

3
de cada 

10
per canviar el futur 
de la política

QUÈ PENSEN ELS
JOVES d’ONda?

Resultat de l’estudi fet a Onda , 811 joves enquestats de 12 a 17 anys de l’IES Serra d’Espadà 
d’Onda, Secció Serra d’Espadà d’Onda i l’IES Rosa Mª Molas. Les enquestes s’han realitzat del 
17 d’octubre al 24 de novembre de 2016.


