QUÈ PENSEN
ELS JOVES
DE CASTELLÓ?
Resultat de l’estudi fet a Castelló de la Plana, 482 enquestes a joves d’entre 12 i 30 anys.
Les enquestes han sigut fetes des del 5 de maig al 10 de juny de 2016.

5
de cada

10

tenim 3 o més
vesprades
desocupades
cada setmana.

6
de cada

10

Temps en el que fem coses
que ens agraden com activitats
esportives, connectar-nos o
eixir amb les amistats. També
dediquem temps a l’estudi, llegir,
fer música, activitats artístiques
com el ball o el teatre o ajudar en
casa.

ens agradaria fer
més coses en el
temps lliure com
esport, música i
viatjar més.

Els i les joves passem de tot? Reflexionem
Quins problemes hi ha a la societat?
Qui els ha de resoldre?
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tenim interès en
que es milloren
els drets humans
i civils al nostre
voltant. Coses
com el racisme,
la no violència, el
feminisme, el medi
ambient...

estem preocupats/
des per la passivitat
de la societat en
afrontar estos
problemes.

no ens agrada la
societat en què
vivim.

estem interessats/
des en algun tema
de compromís social
com la justícia social,
els problemes NordSud, la pobresa, les
desigualtats i la crisi
dels refugiats.
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pensem que
la solució als
problemes de la
joventut no depèn
només de les
Administracions
públiques, i també
implica als pròpia
joventut

ens implicaríem
fent-nos membres
d’alguna associació,
perquè pensem
que seria una bona
opció per a millorar
la societat

ens implicaríem
fent voluntariat
en una Entitat
no lucrativa que
treballe pel bé
comú, entitats
com ONGD’s,
plataformes,
associacions,
sindicats, cases de
joventut, col·lectius
diversos, grups de
temps lliure, entre
d’altres.

pensem que els
problemes que
pateix la societat
actualment tenen
solució.

