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JUSTIFICACIÓ
El Grup Operatiu de Ripoll vol recollir la sensibilitat de la població juvenil de la comarca en relació a les
principals identitats socials (LGBTI, persones amb diversitat funcional, amb creences religioses i/o culturals
diverses).
Per aquest motiu, genera una enquesta que es distribueix per les xarxes socials de les diferents institucions
participants i també es treballa presencialment en alguns centres de secundària de la comarca.

PERFIL
S’han recollit un total de 686

respostes entre persones joves del Ripollès.

GÈNERE
357 dones
322 homes
7 no binari

EDAT
De 14 a 15 anys: 337 (49,1%)
De 16 a 17 anys: 193 (28,1%)
De 18 a 21 anys: 83 (12,1%)
De 22 a 25 anys: 34 (5%)
De 26 a 29 anys: 39 (5,7%)
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MUNICIPI
Ripoll

367 53,5%

Sant Joan de les Abadesses 81 11,8%
Campdevànol

79 11,5%

Ribes de Freser

75 10,9%

Camprodon

17

2,5$

Planoles

11

1,6%

Pardines

9

1,3%

Gombrèn

7

1%

Sant Pau de Segúries

7

1%

Llanars

6

0,9%

Les Llosses

5

0,7%

Ogassa

4

0,6%

Queralbs

4

0,6%

Molló

3

0,4%

Setcases

3

0,4%

Vilallonga de Ter

3

0,4%

Campelles

2

0,3%

Vallfogona de Ripollès

2

0,3%

Toses

1

0,1%

ON VAS NÉIXER?
Ripollès

388 56,6%

Catalunya

225 32,7%

Marroc

25

3,6%

Hondures

11

1,6%

Espanya

9

1,3%

Xina

7

1%

Colòmbia

3

0,4%

Etiòpia

2

0,3%

Argentina

2

0,3%

Uruguai

2

0,3%

A l’hospital

2

0,3%

Perú

2

0,3%

Romania

2

0,3%
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Bolívia

1

0,1%

Índia

1

0,1%

El Salvador

1

0,1%

Algèria

1

0,1%

Kazahstan

1

0,1%

Ucraïna

1

0,1%

D’ON ET SENTS?
Ripollès

495 72,2%

Catalunya

70 10,2%

Espanya

26

3,8%

Altres

18

2,6%

Marroc

13

1,9%

Mig, mig

13

1,9%

NS/NC

10

1,5%

Del món

9

1,3%

Hondures

5

0,7%

D'enlloc

5

0,7%

Colòmbia

4

0,6%

De casa meva

4

0,6%

De tot arreu

2

0,3%

Rússia

1

0,1%

Canària, catalana i andalusa

1

0,1%

Índia

1

0,1%

El Salvador

1

0,1%

Tailàndia

1

0,1%

Perú

1

0,1%

Uruguai

1

0,1%

Moro

1

0,1%

Espanya i Catalunya

1

0,1%

Pakistan

1

0,1%

Algèria

1

0,1%

Espanya, Catalunya i Ripoll

1

0,1%

5

SITUACIÓ ACTUAL
Estudia

613 89,3%

Treballa

115 16,8%

Atur

13

1,9%

ERTO/ERTE

3

0,3%

Buscant feina

3

0,3%

Altres

6

0,6%

QUINS ESTUDIS ESTÀS CURSANT?

QUIN NIVELL D’ESTUDIS HAS ACABAT?
Primària

557 81,5%

Secundària (ESO)

298 43,4%

Batxillerat

79 11,6%

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

34

4,9%

Cicle Formatiu de Grau Superior 30

4,4%

Estudis universitaris

29

4,3%

Postgraus, màsters, doctorat...

19

2,8%

No he finalitzat estudis reglats

4

0,6%

Altres

3

0,3%

PFI

1

0,1%

No estic estudiant

* Les xifres no es corresponen amb un 100% perquè es podia marcar més d’una opció
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FORMES PART D’ALGUNA ENTITAT, ASSOCIACIÓ O CLUB ESPORTIU?

NIVELL DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DEL TEU MUNICIPI
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BLOC 1 – INTERACCIÓ AMB LES
DIVERSITATS SOCIALS
«LES PERSONES JOVES SOM DIVERSES». CREUS QUE LA SOCIETAT ACULL AQUESTES DIVERSITATS?

A continuació s’exposa l’informe qualitatiu sobre aquesta afirmació i la pregunta consegüent. Tenint en
compte que les respostes obtingudes d’aquest apartat són 686, cal que anem pas per pas i comencem per
conèixer l’equilibri entre les tres opcions 1 de resposta inicials, prèvies a l’argumentari dels i les joves.
En aquest apartat de l’enquesta ens hem trobat amb 332 respostes afirmatives (55,33%), 273 respostes
negatives (45,5%) i 84 respostes d’altres (14%). És evident que la diferència entre el sí i el no és molt reduïda,
fet que en primer terme ens indica que no hi ha consens entre les persones joves del Ripollès, que han
participat en l’enquesta. En segon terme, i no menys important, cal que tinguem en compte les que han
marcat un -altres-, punt que deixa entreveure un desacord amb la dualitat tancada del -si- o -no-, que per
altra banda, aporta riquesa argumental en el marc de respostes.

1 El fet d’oferir varies opcions de resposta es deu a la voluntat d’obtenir uns resultats el menys esbiaixats possibles. Afegir l’opció Altres- en la cadena de respostes permet que, juntament amb el camp de comentaris o justificació, no s’obligui a les persones
participants a decantar-se per una opció tancada com la que impliquen el -sí- i el -no.
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Respostes positives, segons ítems majoritaris

Respostes negatives, segons ítems majoritaris

Per continuar amb l’exposició de resultats també hem de definir els codis que s’han utilitzat per fer aquest
anàlisis, ja que no totes les respostes afirmatives i negatives, o l’opció d’altres, volen afirmar o negar el
mateix. Pel que fa les respostes afirmatives, la codificació ha girat entorn a tres àmbits diferenciats:
1. El fet de viure en una societat més tolerant i inclusiva entorn a les diversitats socials, culturals,
funcionals, de gènere i sexuals.
2. Una major predisposició manifesta per incloure i defensar aquesta diversitat.
3. Una joventut més conscienciada i oberta amb les diversitats. Cal especificar que aquesta última
apreciació fa referència a la major acceptació per part dels i les joves, de les diversitats que ens
envolten; Punt destacable, ja que entoma una reflexió generacional enfront a la població més
adulta, a la que es caracteritza com un sector menys tolerant envers les diversitats mencionades.
Per acabar, també cal mencionar la introducció dels ns/nc i també el d’altres.
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En el cas de les respostes negatives, destacaríem cinc codis representatius que responen a una situació
concreta:
1. Vivim en una societat menys tolerant i inclusiva.
2. S’utilitzen els prejudicis i estereotips com a factors que determinen el mal rumb de la convivència.
3. Contextos específics entorn la integració d’aquestes diversitats, on es produeixen accions
discriminatòries.
4. Discursos d’odi com, de la mateixa manera que els estereotips i prejudicis, poden ser catalitzadors
d’exclusió o discriminació contra les diversitats.
5. Manca d’atenció als i les joves, és a dir, el menysteniment de la seva opinió i participació, fet que
provoca situacions que vulneren l’acceptació de les diversitats de la nostra societat.
En l’apartat de negatives també hi tenim en compte el ns/nc i altres, acompanyant per un punt de -no
acceptació- que utilitzem per respostes que no ofereixen una argumentació a l'hora d’apostar pel no.

Diversitat i sensibilització: quin reconeixement?
Per desglossar les afirmatives començarem destacant les opcions que fan referència a la justificació de que
avui dia, vivim en una societat que ja integra molt més les diversitats socials. És a dir, que les persones
reconeixen i no marginen la diferència des del rebuig. En aquest sentit, es vol deixar palès que l’educació i
sensibilització amb les diversitats ha fet i està fent possible la convivència amb aquestes, en molts dels
àmbits de la vida quotidiana. I que quan parlem d’educació, no ens referim únicament als centres educatius
sinó que també ho fem en relació als valors que les persones joves poden trobar, per exemple, al carrer, a
les xarxes socials, en la música i al cinema. Per tant, no és només l’educació formal la que té un pes
significatiu sinó també la informal.
Però en força ocasions ens topem amb la consideració de que tot i l’acceptació generalitzada de les
diversitats socials, encara “queda molt camí per fer”. Aquesta afirmació és reveladora ja que ens ve a dir
que, malgrat que la societat coneix i assimila la diversitat, no l’hi atorga una legitimitat completa en termes
de drets. Què volem dir amb això? Doncs que per exemple, per molt que hi hagi una acceptació cada
vegada més àmplia sobre la visibilitat del col·lectiu LGBTI, es veuria a contracor per un sector important de
la població, que una persona transsexual ocupés un càrrec amb capacitat d’acció política. Això ens ve a dir
que encara no existeix una harmonia entre la ciutadania que permet garantir la igualtat de drets socials,
civils i polítics entre totes les persones. Per tant, que la diferència o les identitats que se surten de la
norma no tenen plena cabuda en la societat.
Prendre consciència i reivindicar la diversitat
En sentit contrari, ens trobem amb un tipus d’afirmacions que no només reconeixen les diversitats que ens
envolten sinó que també consideren que cal reivindicar-les. És en aquest punt on s’observa una joventut
amb una consciència social més consolidada i crítica amb les desigualtats que poden provocar els
contextos on es produeixen discriminacions per raó d’origen, condició sexual, per ser una persona trans,
etc. És a dir, hi ha un gruix de la joventut de la comarca que amb aquesta posició, qüestiona el
conformisme, les asimetries socials i les injustícies que pretenen invisibilitzar les diversitats
homogeneïtzant la seva presència en la societat.
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L’associació positiva d’una diversitat contextual, o sigui, d’una societat més heterogènia, va molt lligada a la
interacció comunitària. El que volem dir amb això és que tal i com es planteja a l’enquesta, en la freqüència i
espais d’interacció amb les diversitats, el grau de relació amb aquestes és determinant alhora d’establir-hi
un marc de convivència. I en gran mesura, així ho corroboren les persones que responen afirmativament, ja
que moltes d’elles mantenen una connexió més estreta amb les diversitats exposades.
De totes maneres, també hi ha un nombre important d’afirmatives que, tot i pretendre integrar i
reivindicar les diversitats en la seva vida quotidiana, consideren que això es fa difícil en un context on els
estigmes i prejudicis encara imperen entre els i les joves. Per tant, podem constatar que hi ha una nombre
important de persones que afirmen tenir-hi una relació d’amistat, però també un gruix considerable que
només hi comparteixen alguns espais o simplement les assimilen com a persones “conegudes”.
Indiferència o manca de coneixement: quina diversitat integren les joves del ripollès?
En l’anàlisi de respostes afirmatives també volem subratllar que en varies ocasions, ens hem trobat amb
opinions que obvien qualsevol problema per tolerar les diversitats socials. És important destacar aquestes
aportacions ja que d’alguna manera ens venen a dir que també hi ha una part de la joventut ripollesa
mancada de consciència social, o almenys, així ho constaten a l’enquesta. És evident que a la comarca hi ha
desigualtats i discriminacions cap a una part molt important de les diversitats que ens envolten, i ignorarho planteja una situació concreta: Això també ens ve a dir que els serveis que treballen amb ells i elles no
han aprofundit en aquest àmbit, fet que pot condicionar negativament el paper dels i les joves en la vida
social i política present i futura d’aquesta zona.
Societat poc inclusiva amb les diversitats: quins factors?
En les respostes negatives hem de començar amb el gruix de persones que consideren que tenim una
societat poc treballada en termes de convivència, i poc coneixedora de les diversitats que componen els
municipis. En aquest apartat distingim dos reflexions diferenciades:

•

Per una banda tenim a les persones que consideren que en cap cas, la societat està disposada a
acollir la diversitat en el seu quotidià.

•

I per l’altra banda ens trobem amb les que constaten una progressió en l’acceptació de les
diversitats però com hem mencionat en paràgrafs anteriors, l’accepten en àmbits on la seva
presència no impliqui o determini l’acció política o la vida social.
Per tant, ens trobem en una societat amb baix capital social, on l’afecte i la confiança mútua no inclouen a
una part important de les persones.
Una població amb un baix capital social és propícia a la normalització de contextos d’exclusió i discriminació.
I això és el que s’observa en moltes de les respostes que constaten que existeixen situacions on, també
entre les mateixes joves, s’expulsa o s’aparta al qui pensa o actua fora de la norma social establerta, o
s’allunya dels canons físics occidentals. I quan parlem de -norma- ens referim, per exemple, a les persones
que no s’identifiquen amb els postulats heteronormatius i que comprenen el gènere i la sexualitat com uns
factors que poden deconstruir-se i adequar-se a la identitat de cada persona.
Tenint en compte que parlem d’aspectes de caràcter estructural que generen discriminació, i desgranant les
considerables respostes que confirmen que tot i la diversitat existent hi ha exclusió, no s’ha d’atorgar les
causes d’aquest context a la responsabilitat individual sinó a la col·lectiva. Col·lectiva perquè certament,
no sembla que hi hagi una solidaritat social que eviti que discursos d’odi i prejudicis proliferin amb
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normalitat no només al carrer sinó en molts espais d’abast públic. Espais on la joventut hi és molt present
com ara els que corresponen a l’oci, l’educació formal i informal o a les xarxes socials.
Joves, prejudicis, participació i iniciatives locals: estat de la qüestió
Però que passa amb la percepció que es té de la joventut? L’enquesta revela que les persones joves se
senten sotmeses a estereotips i a més a més, no s’atenen prou les seves demandes i inquietuds. Aquí cal
posar-hi atenció ja que el missatge que s’està llançant és el de que hi ha un interès real en canviar les
condicions que afavoreixen conductes excloents cap a la diversitat. I les persones joves poden tenir-hi un
paper actiu, perquè se senten capaces i tenen iniciatives vàlides per integrar-la.
La percepció negativa sobre els joves és un element destacat i deixa entreveure el dèficit de legitimitat que
s’atorga cap a aquest col·lectiu. Un dèficit que ens assenyala el que podem relacionar amb l’asimetria que
degenera d’una societat adultocèntrica amb unes polítiques cap a la joventut que no coneixen les realitats
juvenils perquè en primer terme, parteixen d’imaginaris que estigmatitzen i incapaciten les persones joves.
I és aquesta opinió dels joves la que en part, explica que la diversitat que hi ha entre ells i elles no s’accepti
de la mateixa manera. Els prejudicis generen desconfiança i evidencien dificultats per establir processos
on es doni pes a l’autonomia i participació jove, dos elements cabdals a l’hora de reflexionar i afrontar
contextos on hi hagi discriminació per raó d’origen, identitat de gènere, professió religiosa, etc.
En aquesta línia, es rep una demanda clara dels mateixos joves quan afirmen que la seva diversitat no es
respectada per la resta de la societat: és necessari treballar amb més profunditat la integració i
acceptació de les diversitats entre la joventut però també calen més iniciatives per a joves i dinamitzades
per a joves.
Per anar acabant, cal que valorem el caràcter ampli de l’afirmació i pregunta inicial: «les persones joves som
diverses. Creus que la societat acull aquestes diversitats?»
Tenim dos elements importants que aglutinen i ens ofereixen les diferents respostes, negatives i afirmatives:
1. Que les joves son conscients de la diversitat que les integra però també les dificultats d’aquesta
per ser acceptada
2. Que cal escoltar a les persones joves i entendre i valorar els seus marcs de significació sense
paternalisme.
L’aspecte generacional ha marcat part de les reflexions i no pot ser menystingut en aquest anàlisi. Cal
reconèixer l’acció que poden oferir els i les joves per part de tota la societat i cal treballar perquè se sentin
còmodes alhora d’expressar les seves necessitats i inquietuds.
Per acabar, també és important el component d’autocrítica entre les mateixes persones joves. Que tot i
referir-se en varies ocasions al que avui consideren una joventut amb més consciència social, també s’ha de
millorar en molts aspectes alhora de defensar els drets d’una societat cada vegada més diversa. I que per
acollir, cal conèixer i potenciar la visibilització d’aquestes diversitats d’una manera pedagògica i reflexiva,
una manera per desmuntar els estereotips i prejudicis que les amenacen.
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ACTUALMENT QUINA RELACIÓ TENS AMB PERSONES DEL COL·LECTIU LGBTI?

EN CAS DE RELACIONAR-TE AMB PERSONES DEL COL·LECTIU, EN QUINS ESPAIS HO FAS?

ACTUALMENT QUINA RELACIÓ TENS AMB PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL?
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EN CAS DE RELACIONAR-TE AMB PERSONES DEL COL·LECTIU, EN QUINS ESPAIS HO FAS?

INDEPENDENTMENT QUE TINGUIS UNA CREENÇA RELIGIOSA, QUINA RELACIÓ TENS AMB PERSONES AMB
CREENCES RELIGIOSES DIVERSES?

EN CAS DE RELACIONAR-TE AMB PERSONES DEL COL·LECTIU, EN QUINS ESPAIS HO FAS?
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ACTUALMENT QUINA RELACIÓ TENS AMB PERSONES D’ORÍGENS CULTURALS DIFERENTS AL TEU?

EN CAS DE RELACIONAR-TE AMB PERSONES DEL COL·LECTIU, EN QUINS ESPAIS HO FAS?
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BLOC 2 – VALORACIÓ DEL TEU MUNICIPI
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL LLOC ON VIUS?
Entorn

214 27,5%

Relacions

95 12,2%

Qualitat de vida

74

9,5%

Amics i gent

65

8,4%

Res

48

6,2%

Tranquil·litat

43

5,5%

Tot

37

4,8%

Sentiment de poble

28

3,6%

NS/NC

22

2,8%

L’ambient

18

2,3%

Espais públics

17

2,2%

Equipaments municipals

15

1,9%

Casa meva

13

1,7%

Altres

13

1,6%

Sentiment d’estar a casa

12

1,5%

La tranquil·litat que hi havia fa uns anys 12

1,5%

Oci

9

1,2%

El Monestir i monuments emblemàtics

8

1%

Cultura

4

0,5%

Que hi ha jovent

4

0,5%

Que és un poble

4

0,5%

Acollidor

3

0,4%

No m’agrada

3

0,4%

Serveis

2

0,3%

Gastronomia

2

0,3%

El barri

2

0,3%

Que tothom es coneix

2

0,3%

Drogues

1

0,1%

Seguretat

1

0,1%

Llibertat

1

0,1%

No discriminació

1

0,1%

Que és on vaig néixer

1

0,1%

La meva habitació

1

0,1%

Jo

1

0,1%

Tradicions

1

0,1%
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QUÈ ÉS EL QUE MENYS T’AGRADA DEL LLOC ON VIUS?
Mal ús dels espais públics

327 47,7%

Drogues

245 35,7%

Falta de civisme

209 30,5%

Racisme

200 29,2%

Masclisme

183 26,7%

LGBTIfòbia

171 24,9%

Agressions

158

Robatoris

153 22,3%

Alcohol i «botellón»

153 22,3%

Sorolls

106 15,5%

Inseguretat

101 14,7%

Altres

97

Immigració

74 10,8%

23%

11%

Vulneració de drets polítics 68

9,9%

Feminisme

42

6,1%

La vida associativa

40

5,8%

LGBTIQ+

38

5,5%

També s’ha ofert la possibilitat d’aportar més elements negatius del lloc on es viu amb una opció -d’altres-,
fet que ha permès ampliar en aspectes més concrets dels que es plantejaven.

CATEGORITZACIÓ DE LES RESPOSTES DE L’APARTAT «ALTRES»
Manca d’activitats i iniciatives per joves 22 14,9%
Precarietat laboral i social a la comarca 19 12,8%
Falta de civisme

18 12,2%

Prejudicis

18 12,2%

Drogues

10 6,8%

Gestió política

8

5,4%

Agressions

7

4,7%

La vida associativa

7

4,7%

Alcohol i «botellón»

5

3,4%

Inseguretat

5

3,4%

Exclusió social

5

3,4%

Racisme

4

2,7%

Manca de serveis

4

2,7%

LGBTIfòbia

3

2%

Feminisme

3

2%
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Sorolls

2

1,4%

Manca de polítiques més participatives

2

1,4%

Polarització política

2

1,4%

Masclisme

1

0,7%

Robatoris

1

0,7%

Immigració

1

0,7%

LGBTIQ+

1

0,7%

Tot i el marc de possibilitats que hem ofert en les respostes, no es percep una polarització desfermada tot i
haver-hi algunes opcions específiques que destaquen per sobre d’altres de manera considerable. En tot cas,
no exposen un punt de desequilibri molt elevat entre tot el conjunt de respostes, però sí que marquen una
denúncia clara sobre determinants aspectes de l’àmbit local sobre els que ens fixarem més a partir d’ara.
Un aspecte que també cal subratllar des d’un bon inici, es que a la pregunta de -quins altres aspectes no
t’agraden- s’aporten detalls, situacions i percepcions que tenen una afectació sobre la convivència i que no
sempre tenen a veure amb les opcions inicialment plantejades. És cert que algunes de les respostes que
apareixen en aquest -altres- reafirmen la pregunta anterior però en alguns casos ens hem trobat matisos
que poden servir per aprofundir en l’anàlisi qualitatiu i que anirem mostrant al llarg d’aquest document. A
més a més, aquesta reafirmació o repetició també ens vol mostrar una insistència en aquell problema que
genera malestar entre els i les joves, fet que no podem obviar.
En aquest punt d’altres hem elaborat una codificació per determinar quines respostes van més enllà de les
vuit opcions que donàvem inicialment. El primer que volem destacar i un dels que més es repeteixen és el
que fa referència a la manca d’activitats per a joves que, recordem-ho, ja se’n parlava en altres punts de
l’enquesta com per exemple el d’interacció amb les diversitats. També es proposa el de -polítiques més
participatives-, que s’utilitza com una demanda per part dels joves que responen. Un altre codificació és la
de -precarietat laboral i social a la comarca-, un codi que els joves vinculen molt a les seves perspectives de
quedar-se o tornar al Ripollès. També hem incorporat el de -polarització política- en relació a les tensions,
divisions i conflictes que les persones joves viuen entre elles. Seguim amb la -manca de serveis-, que va
molt lligada tant a l’oci com al cobriment de necessitats vinculades al consum i l’-exclusió social- i el
sentiment que genera en molts joves, que no s’acaben d’incloure a la comarca per diverses raons. Per
acabar, ens referim a la -gestió política- a nivell municipal com un component amb el que també hi ha
divergències, sobretot per la part que afecta als i les joves.
Consum de drogues, “botellón” i oci: entre la intervenció i la prevenció
Començarem per parlar de la primera opció de respostes que més es repeteixen (un 35,7%) i que és el
consum de drogues. El que podem constatar amb aquest punt és que hi ha un gruix d’opinions que
consideren que les drogues afecten negativament a les persones joves i a la societat en general. Però no
ens podem quedar en aquesta tessitura, ja que simplifica la implicació no només del consum, sinó de la
presència i normalització de les drogues entre els i les joves. Amb aquesta resposta no s’està dient que
s’està en contra de les drogues sinó que es vol anar més enllà. En aquest sentit cal que valorem alhora
d’abordar aquesta temàtica amb ells i elles que elements com la situació familiar, les perspectives
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acadèmiques i/o laborals així com el grau d’inclusió i/o socialització tenen molta incidència sobre com
expliquem i afrontem aquesta problemàtica.
És una certesa que aquesta qüestió va molt lligada a les condicions socials de cada una, però també a l’estat
de la comunitat local.
Què volem dir amb això últim? Doncs, que una comunitat on s’ofereixin poques possibilitats d’implicar-se,
és a dir, de participar en la vida social i política d’un municipi no garanteix una prevenció real en l’àmbit
de les drogues. I aquest fet respon a algunes de les qüestions de molts joves quan afirmen que hi ha manca
d’atenció i de propostes per a ells i elles.
La joventut no racionalitza el que implica quedar per fer “botellón”, tot el contrari, ho converteix en un
espai on s’intercanvien inquietuds i al mateix temps, ho delimiten com una alternativa a l’oci
convencional (bars, discoteques, etc.). En aquest sentit, les queixes dels joves en relació a aquest fenomen
no es refereixen a les arrels potencialment socialitzadores que pot tenir el compartir una plaça i unes
cerveses de forma conjunta. Les queixes assenyalen el que també se’n pot derivar, malauradament, com els
desperfectes i la brutícia en l’espai públic, les discussions alimentades per endorfines alcoholitzades o
també, una major fiscalització per part dels cossos policials cap les persones joves o de “perfil jove”.
Quins usos dels espais públics?
De fet, el -problema- que mes es repeteix en l’enquesta és el mal ús dels espais públics (47,7%). Tot i ser una
afirmació força genèrica i que de seguida podríem associar a l’incivisme que tot ho embruta, val la pena que
anem més enllà i tornem a valorar què pot significar l’espai públic pels joves que l’habiten i que a la
vegada, generen jerarquies socials i relacions de poder que podem lligar amb la categoria edat.
Si entenem l’espai públic com el lloc on es construeixen les diferències, les semblances o les identitats
juvenils cal que dins -del mal ús dels espais públics- hi integrem el masclisme, el racisme o la homofòbia
com a fenòmens estructurals que, en gran mesura, les persones joves viuen o han viscut en l’esfera
pública. I recordem-ho, son fenòmens que poden manifestar ja sigui en forma de comentaris amb la colla
d’amistats, o agressions directes per raó d’origen o identitat de gènere. El conflicte forma part de l’ocupació
que es pot fer de l’espai públic i és per aquest motiu que moltes persones joves poden considerar que
determinades actituds o privilegis de grup dificulten la possibilitat d’una major harmonia a les places o
carrers del poble. Però no ens oblidem del paper que hi pot tenir l’administració: intervenir l’espai públic
o construir i aportar-hi dinamització que compti des del principi amb els joves. Recordem que pels joves,
l’espai públic també és el lloc on enfrontar-se a les imposicions reguladores dels adults, i menystenir
aquest fet si realment es vol treballar en pro de la cohesió social des d’un inici, pot comportar passos en fals
que trenquin les possibilitats de generar convivències a l’esfera pública.
La falta de civisme, un dels altres punts calents que assenyalen els joves, s’intercala amb l’ús i la relació amb
els espais públics. És important que tinguem en compte l’incivisme des d’un punt de vista col·lectiu (que
ens engloba a tots i totes) i ampli, i no aïllar-lo com un fet puntual o des de la individualitat. És a dir, el
problema de base no està en que una persona jove malmeti els espais fent “botellón”, sinó que estigui
normalitzat aquest fet perquè no hi ha un suport per evitar-ho. I quan parlem de suport ens referim, per
exemple, a un treball preventiu que pugui desgranar quin tipus d’oci, més inclusiu, hi pot haver. Quan els
joves parlen d’incivisme també ho fan sobre quina manera es poden dinamitzar els espais públics per fer-los
més atractius.
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Racisme i joves: un punt contradictori
Un altre dels problemes que més s’assenyalen és el racisme (29,2%). Es tracta d’una discriminació
estructural que interfereix en moltes de les esferes que hem anat mencionant. Per altra banda, cal dir que
és una qüestió molt àmplia i que potser queda empobrida alhora d’analitzar-ho tenint en compte que el
format que plantejàvem des del Grup Operatiu no donava la possibilitat d’estendre’s o d’especificar
situacions on es discrimini per raó d’origen. En tot cas, és evident que ens trobem davant d’un factor que
genera conflicte i divisió entre les persones joves i que ja s’havia mencionat en l’apartat de l’enquesta quan
es preguntava sobre la diversitat de la joventut ripollesa com un factor negatiu que moltes joves pateixen en
primera persona.
En aquest sentit, i tal i com ho veiem a l’enquesta, també es veu la immigració com un punt de rebuig. És
obvi que aquesta percepció va molt lligada al racisme que hi pugui haver però curiosament, a l’enquesta
es pot observar que davant el 29,2% de respostes que assenyalen el racisme, només tenim un 10,8% de
respostes que assenyalen la immigració com un problema. Això implica diversos aspectes a tenir en
compte: en primer lloc que, l’augment de població immigrada que arriba a la comarca no és el punt central
d’aquesta problemàtica sinó que esdevé un puntal més en l’imaginari que discrimina per qüestions racials.
En segon lloc que, el racisme va de la mà del joc de poders que atorga o treu legitimitat en la capacitat
d’acció de les minories racialitzades. És a dir, que no tot gira al voltant del color de pell sinó d’una
construcció social que delimita un tracte discriminatori basant-se en la categoria ètnica, que aglutina
variables materials o de classe, i també referents al sistema de representacions culturals oposades a la
perspectiva eurocentrista. En tot cas però, estem parlant d’un 29,2% de respostes que assenyalen el
racisme com a punt negatiu del seu municipi, xifra elevada i preocupant que sens dubte cal abordar i
treballar amb les persones joves.
Violència de gènere: què veuen els i les joves?
Continuant amb l’anàlisi hem de parlar d’on situa la joventut ripollesa el masclisme, l’homofòbia i el
feminisme. El masclisme, es valora com un fenomen negatiu en un 26,7%; l’homofòbia en un 24,9%; el
feminisme es valora com un problema en un 6,1%. I el col·lectiu LGBTI en un 5,5%. No és una raresa
analitzar el masclisme, l’homofòbia i en extensió la resta d’identitats sexuals i de gènere de forma conjunta
ja que, la visió heteronormativa constitueix un dels tentacles més importants del masclisme. I de fet, és una
realitat que s’observa en els percentatges que ens ofereixen aquestes respostes.
El masclisme travessa tant a homes com a dones. Òbviament, qui gaudeix dels privilegis de poder son els
homes i son ells els potencials garants perquè es mantingui el sistema que sosté aquesta desigualtat. En
tot cas però, es tracta d’un problema que cal aterrar a nivell global i en totes les identitats de gènere que el
pateixen, però que també integren. En aquesta línia, i tornant a l’enquesta, tampoc ens ha de sorprendre
que hi hagi un percentatge de joves que consideren el feminisme com un element al que problematitzar.
És evident que l’acció feminista ha servit i serveix per qüestionar els privilegis de la societat
heteropatriarcal, i aquest fet genera incomoditats entre molts homes. Això és un fet positiu i negatiu
alhora. És positiu en el sentit de que tenim un camp d’idees que confronta l’imaginari masclista i tot el que
aquest representa materialment i simbòlicament en termes de discriminació. Per altra banda també ens
planteja un problema i és que no ens podem permetre que una causa com el feminisme, es normalitzi com
un fenomen negatiu. Això ens mostra de com es tenen integrats els privilegis masclistes i com d’important
es plantejar una estratègia pedagògica i inclusiva on les identitats de gènere puguin deconstruir-lo sense
sentir-se excloses.
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Drets i participació als municipis: Que volen aportar els i les joves?
La vulneració de drets polítics també es una opció interessant perquè obre un ventall de situacions on es
discrimina per raons polítiques. Raons que també tenen a veure amb molts dels àmbits que hem analitzat.
El masclisme i el racisme, per exemple, impliquen que es puguin donar vulneracions de drets polítics.
Si seguim desgranant la pregunta de -quins son els altres aspectes que no t’agraden- ens fixem en que hi ha
recalcats alguns temes que ja hem abordat durant tot l’anàlisi però que val la pena continuar subratllant. De
nou, la falta de civisme i el consum excessiu de drogues son els protagonistes però també ens trobem
amb uns indicadors que consideren poc activa a la vida associativa a nivell local. Recordem-ho, aquesta va
molt lligada a quin sentit es dona a l’espai públic i per tant, al consum o no que se’n pot fer. De fet, ens
trobem immersos en dos consideracions més que tenen a veure amb la implicació social a nivell local. En
primer lloc, es fa un toc d’atenció, de nou, a la manca d’iniciatives per a joves. I en segon lloc, que calen
polítiques més participatives per tal d’incentivar a la joventut. Son dos factors que van donats de la mà i
que requereixen una especial atenció ja que les persones joves reclamen no només més atenció cap a
elles en forma de polítiques, sinó que hi hagi estratègies polítiques de les que puguin ser partícips i
dinamitzadors alhora. Per altra banda, això queda immers en una altra crítica jove: ens trobem diverses
vegades amb una crítica a la gestió política a nivell municipal. Una crítica que també s’ha d’interpretar
acuradament, ja que d’alguna manera, pretén defugir del paternalisme adultocèntric que afirma: “ets massa
jove per entendre la política”. Ans el contrari, els i les joves es reafirmen com a actors clau en la vida local i
la convivència, fet que no es pot obviar i que ells i elles mateixes poden i volen assumir.
Treballar al Ripollès: quines expectatives tenen els joves?
Tampoc ens podem oblidar d’un factor que hem anat assenyalant a través d’altes problemàtiques
localitzades, però que al Ripollès sembla convertir-se en una apreciació normalitzada. La qüestió, és que
s’assenyala una manca d’oferta laboral i d’habitatge que puguin assumir les persones joves. Moltes d’elles
assenyalen que no poden ni volen tornar a la comarca per les opcions amb les que han de lidiar en termes
d’especialització en el treball i els elevats preus que presenta l’habitatge. Sens dubte es tracta d’una
reflexió extrapolable a moltes de les zones rurals de Catalunya, on s’assenyala un excessiu centralisme de
serveis i treball amb els grans nuclis urbans. Mentre que per a recuperar un cert equilibri demogràfic de
qualitat, els pobles necessiten incorporar joventut, ens trobem en un moment on la transició a la vida
adulta s’encamina a la mancada i precària situació dels recursos en zones no urbanes, fet que a més a més,
té especial impacte en les zones rurals de muntanya.
Estereotips i discriminació
Per acabar l’anàlisi dels aspectes que no agraden del municipi, recuperem un codi que hem utilitzat sobre
l’opinió de la joventut diversa i que es continua repetint. Els prejudicis semblen convertir-se en un factor
que continua assenyalant-se com a deteriorant en les relacions de convivència a l’esfera local. En aquest
sentit, es posa èmfasi en les dimensions dels municipis que, al ser reduïdes, faciliten l’expansió de falsos
discursos i estereotips. És important que no oblidem indicadors com aquest que s’han subratllat més d’una
vegada i que tenen afectació en molts dels àmbits que hem estat analitzant, ja sigui el racisme, ja sigui el
masclisme i el feminisme o ja sigui l’incivisme i els usos dels espais públics. Els prejudicis també travessen
les concepcions de pensament i socialització que tenim tots i totes, per tant, la tasca política i social en
aquesta línia és primordial si es vol apostar per una major cohesió social.
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QUÈ CALDRIA FER PER MILLORAR-HO?
Potenciar el bon ús dels espais públics

290 42,3%

Una millor gestió política

246 35,9%

Millorar el benestar de les persones

234 34,1%

Potenciar la transmissió de valors

223 32,5%

Dotar el municipi de més recursos

223 32,5%

Augmentar l’oferta laboral

212 30,9%

Més vigilància policial

190 27,7%

Augmentar el nivell cultural i/o incrementar els estudis 180 26,2%
Realitzar més campanyes de sensibilització

134 19,5%

Altres

72

8,3%

Limitar l’arribada de persones d’altres territoris

68

9,9%

CATEGORITZACIÓ DE LES RESPOSTES DE L’APARTAT «ALTRES»
Més activitats i espais per a persones joves 15 22,1%
Augmentar la consciència col·lectiva

13 19,1%

Reformulació i millora dels espais

13 19,1%

Més vigilància policial

6

8,8%

Millor gestió política

6

8,8%

Més civisme

4

5,9%

Augmentar l’oferta laboral

3

4,4%

Polítiques d’habitatge

2

2,9%

Augmentar la seguretat

2

2,9%

Millorar el benestar de les persones

1

1,5%

Educació inclusiva

1

1,5%

Millores en la mobilitat

1

1,5%

Dotar el municipi de més recursos

1

1,5%
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ET SENTS SEGUR/A AL LLOC ON VIUS?

EN CAS NEGATIU, PER QUÈ?
Espais urbans del municipi que generen inseguretat 187 26,5%
Violència: baralles, bullying, etc.

133 18,8%

Consum d’alcohol i drogues

128 18,1%

Robatoris

117 16,6%

Agressions sexistes i/o violència

69

9,8%

Extremismes violents

57

8,1%

Altres

15

2,1%

CATEGORITZACIÓ DE LES RESPOSTES DE L’APARTAT «ALTRES»
Inseguretat a l’espai públic (manca d’il·luminació, anar sola a la nit, etc.) 3

20%

Prejudicis

2 13,3%

Racisme

2 13,3%

Incivisme

1 6,7%

Violència (baralles, bullying, etc.)

1 6,7%

Manca de respecte

1 6,7%

Drogues

1 6,7%

Manca de control policial

1 6,7%

Sobreactuació policial

1 6,7%

Conflicte social

1 6,7%

Soroll

1 6,7%
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Que s’opina sobre la seguretat i/o la inseguretat en el municipi?
És important que just abans de passar a l’apartat sobre com millorar i treballar per una major convivència
fem referència a una de les qüestions que pot determinar-la negativament o positivament. En aquest cas
parlem de la percepció que tenen els i les joves sobre la seguretat que consideren que hi ha al municipi.
Tot i que el 81,3% de les persones joves consideren que el seu municipi és un lloc segur, val la pena
subratllar el 18,4% que pensa que no és del tot així i buscar-ne els matisos. La gran majoria de respostes
fan referència als espais urbans de l’espai públic en tant que mal cuidats i poc il·luminats. Això seguit
d’una problemàtica important com son les baralles i el bullying que s’hi produeixen, però també el
consum de drogues i els robatoris.
Com hem vist en altres apartats, el conflicte a l’entorn de l’espai públic torna a ser un punt destacat entre
els i les joves. Cal dir que certament és l’esfera on s’hi produeixen gran part de les interaccions i en extensió,
on s’hi poden trobar més elements que condicionen la sensació de seguretat. També és important destacar
que aspectes com els espais urbans poc il·luminats son motiu de preocupació per part de diverses joves
que ho relacionen amb agressions i vexacions masclistes (9,8% de les respostes). En aquest sentit ens
referim a les noies que ho pateixen en primera persona quan per exemple, tornen a casa seva quan es fosc.
Per altra banda, també ens torna a sorprendre la consciencia que hi ha entre les joves sobre els problemes
que genera el consum de drogues a nivell local. Moltes d’elles ho relacionen directament amb
enfrontaments i baralles que es produeixen, i el mal clima que això porta tant en l’esfera pública com
privada.
Un dels altres factors que també es destaca en un 16,6% de les respostes és els robatoris. Problema en el
que no queda clar fins a quin punt estem abordant aquest delicte amb un component de violència física o
no. Un dels elements que es destaquen en aquest apartat és el de la inseguretat provocada per
l’existència d’extremismes violents (8,1%), és a dir, la violència o un cert grau de violència que s’incorpora
en el corpus ideològic de grups socials i/o persones individuals no organitzades en ells.
En algunes respostes trobem un element que ens desperta interès, i és que hi ha joves que opten i
legitimen una major presencia policial per fer front a la manca de seguretat, i per altra banda, tenim un
altre grup de joves que consideren que la major presència policial i la seva sobreactuació en alguns casos,
afavoreixen a una major inseguretat.
Per acabar, no volem deixar de banda el 18,4% de joves que consideren que no hi ha inseguretat i que per
tant, no observen tots els punts que hem estat analitzant fins ara. Hem parlat d’agressions per raó de
gènere, de violència provocada pel consum de drogues, de robatoris i ideologies d’odi entre d’altres. En
aquesta línia potser és pertinent que plantegem de manera crítica, i una vegada més, quin és el grau de
consciencia social a la comarca entre els i les joves que identifiquen o no, qüestions que malmeten la
sensació de seguretat. I fer-ho pot implicar l’abordatge dels conflictes socials dels que ens parlen des d’una
perspectiva constructiva i no acusatòria.
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BLOC 3 – QUÈ HI PODEM FER?
QUÈ POTS FER TU PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA?
330 respostes
Res

85 25,8%

Més participació i implicació local

28 8,5%

Desenvolupar l’esperit crític

23

7%

Sensibilitzar les persones del meu entorn

23

7%

Respectar les persones

19 5,8%

No discriminar, etiquetar o prejutjar

16 4,8%

Tot està bé/Ho faig tot bé

16 4,8%

Transmetre l’esperit crític

15 4,5%

Més socialització

15 4,5%

Tenir més civisme

13 3,9%

Normativitzar l’espai públic i donar pes a l’àmbit de la seguretat 12 3,6%
NS/NC

10

3%

Sol/a no puc canviar res

10

3%

Solidaritat

9

2,7%

No depèn de mi

8

2,4%

Respectar les ideologies

5

1,5%

Respectar els espais públics

5

1,5%

Fer la meva – Individualisme

5

1,5%

Empatia

4

1,2%

No sé com canviar les coses

4

1,2%

Mediació

1

0,3%

Evitar problemes/No posar-me en merders

1

0,3%

Més informació

1

0,3%

Respectar lleis i normes

1

0,3%

Ignorar el que no m’agrada

1

0,3%

QUÈ HAURIA DE CANVIAR LA SOCIETAT PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA?
683 respostes
NS/NC

278 40,7%

Respectar les persones

73 10,7%

Desenvolupar l’esperit crític

29

4,2%

Res

29

4,2%

Acceptació de les diferències i diversitats

27

4%

Més civisme

21

3,1%

Educació

19

2,8%
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No discriminar, etiquetar o prejutjar

19

2,8%

Més empatia

18

2,6%

Obrir la ment

16

2,3%

Polítiques

16

2,3%

Menys racisme

15

2,2%

Socialització, més interacció, espais de trobada i convivència

13

1,9%

Més participació i implicació local

11

1,6%

Normativitzar l’espai públic i donar pes a l’àmbit de la seguretat 10

1,5%

Menys masclisme i agressions sexuals

10

1,5%

Tot

10

1,5%

Menys delinqüència, agressions i robatoris

9

1,3%

Moltes coses

9

1,3%

Respectar totes les ideologies

8

1,2%

Solidaritat i col·laboració ciutadana

8

1,2%

Estereotips

7

1%

Drogues i consum

6

0,9%

Menys immigració

6

0,9%

Pensar en la col·lectivitat i no en la individualitat

5

0,7%

Canvis en els espais públics

4

0,6%

Menys LGBTIfòbia

4

0,6%

No es pot fer res

2

0,3%

No depèn de mi

1

0,1%

En aquestes preguntes s’interpel·la a les persones joves que exposin les idees o reflexions sobre com poden
contribuir a una millor convivència pel global de la societat. Ens hem trobat amb diverses respostes
relacionades amb el que hem anat veient també a l’apartat de -valoració del municipi- però que tornarem a
subratllar per la seva recurrència.
Cal exposar una prèvia i és que tant en la pregunta sobre -que puc fer jo- de caràcter individual, i -que pot
fer la societat- de caràcter més global, es repeteixen molts patrons alhora de pensar en una convivència
millor. Per aquest motiu hem fusionat l’anàlisi posterior i hem integrat les respostes en els mateixos àmbits
de codificació.
Tenim moltes aportacions i per aquest motiu ho hem ordenat amb diversos codis que agrupem per aquest
anàlisi. Per una banda tenim el grup de respostes que fan referència a la qüestió de la consciència social
com un factor important per contribuir a la cohesió; en segon lloc entrarem a les respostes que vinculen
una major participació social a la convivència; en tercer lloc també ens fixarem en l’àmbit de la seguretat,
un dels que més es mencionen a l’enquesta; i per acabar, ens fixarem amb les respostes que atorguen
poques possibilitats a nivell individual per millorar la convivència. Totes aquestes agrupacions
comparteixen nexes ja que per exemple, és difícil entendre la participació local sense consciencia social i a
la inversa. És per això que l’informe es separa utilitzant aquests codis, no per dividir temàticament sinó per
ordenar.
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Joves i consciencia social
A dins de l’espai de respostes que es refereixen a la consciencia social hi trobem un gruix molt important
d’aportacions que consideren el desenvolupament de l’esperit crític i la seva transmissió com una estratègia
molt enriquidora alhora de reforçar la convivència. A que es refereixen quan parlen d’esperit crític? En
aquest cas s’està parlant d’un plantejament global que sigui capaç de fer-se preguntes i de qüestionar el
perquè de les coses. Que funciona bé i perquè? Que funciona malament i perquè? Ho podem fer d’una altra
manera?. La veritat és que, tenint en compte el gruix de persones que valoren l’esperit crític com un puntal
per la cohesió, ja tenim un volum important de joves que aposten per donar la volta al que ens passa com
a societat dues o més vegades.
En aquest grup també s’accentua el respecte i l’empatia com uns valors que s’ajusten sempre al
creixement de la consciencia social. Ens trobem que en diverses ocasions es critica que aquests dos
elements son difícils de percebre a nivell local. Això ens ve a dir que a vegades, inclús en un context
comarcal on la majoria de municipis estan poc poblats, no s’observa prou empatia entre les persones.
Això ens ve a dir que, per una banda hi ha manca de xarxa i que calen més iniciatives per a les persones
joves i per l’altra, que la solidaritat, un dels altres valors que es reclamen a les respostes, no te un
arrelament prou fort als pobles.
Quan es parla d’una manca de solidaritat, les joves també afegeixen que existeixen discriminacions que
exclouen a determinades persones per raons racials, familiars o per consum de drogues. A partir d’aquí, a
nivell individual es reivindica una major sensibilització, també per eradicar la construcció d’imaginaris
excloents o estigmatitzadors. Per fer-ho s’exposa en varies ocasions que cal potenciar els espais o les
activitats que permetin una socialització fluida entre tot tipus de joves, on també tingui molt de pes la seva
visió i les idees que molt sovint comparteixen però poques vegades tenen els canals per conèixer-les.
Joves i participació
En la sintonia d’aquestes iniciatives, va lligat el següent codi que hem utilitzat i que també hem interpretat
com un element que nodreix a la solidaritat o consciencia social a nivell local. Aquest és el de la participació
o, com hem recollit moltes vegades, major implicació en la vida municipal. En aquest sentit es valora que a
vegades, els i les joves no tenen referencies clares alhora de poder desenvolupar o proposar iniciatives.
Això no implica que no tinguin en consideració el que poden aportar, ans el contrari, integren la
participació local com un puntal de la seva relació amb el municipi i la seva gent. En aquest sentit, el
reconeixement social que pot aportar la participació es converteix en un dels factors més destacats
d’aquest anàlisi.
És important fer incís en aquesta qüestió perquè justament s’acostuma a expressar i pensar en el
“passotisme” dels joves alhora de participar en les iniciatives locals. L’anàlisi de les respostes ens ve a dir
que el que pot passar no és que hi hagin joves “passotes”, sinó que les iniciatives no es construeixen d’una
manera atractiva per ells i elles. Això vol dir que potser clar repensar la metodologia sobre com fem
partícips als joves per tal de que es facin seves les propostes i idees que aportin. Comptar amb la joventut
per elaborar activitats per a ella és un objectiu fonamental per no caure en processos d’individualització
social, es a dir, de pèrdua de capacitat per influir en la configuració de l’arena pública, que no és res més
que la vida que se l’hi pot donar a un municipi.
El pes de normes i lleis: que volen les persones joves?
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Un altre àmbit que hem volgut destacar en el nivell de perspectives individuals és el que es refereix a la
integració de normes i lleis. Això ens ve a dir que s’interpreta el compliment d’aquestes com un factor que
regula positivament la cohesió social i que per tant, també cal apostar per sensibilitzar en aquest punt. Però
com ja hem apuntat més amunt, es tracta d’una qüestió interessant perquè tenim el contrast oposat a
aquesta interpretació de la norma, ja que hi ha joves que consideren que cal adequar la norma i la llei
d’una altra manera per tal de millorar la convivència.
En tot cas, aquest és un tema que òbviament, a banda de la voluntat individual té una afectació en el
conjunt i que per tant, també s’hi refereixen quan responen sobre que pot fer la societat per millorar la
cohesió.
Soles, què podem fer les joves?
Per acabar, tornem a fixar-nos en les respostes que afirmen que a nivell individual poca cosa es pot fer per
millorar la convivència. És una interpretació valida perquè ens aporta dos elements importants: en primer
lloc que hi ha joves que no contemplen les possibilitats que podrien tenir per influir en la cohesió social i
que per tant, potser la societat no els hi aporta una sensibilització prou solida en aquest sentit. En segon
lloc, que hi ha joves que opinen que això no depèn d’una sola persona i bolquen aquesta responsabilitat
en el conjunt de la societat. I en tercer lloc, també tenim un grup important de joves que assimilen que
actualment, ja hi ha convivència i que per tant, no han d’aportar res més per reforçar-la. Son bastantes les
persones que afirmen això últim i per tant, hem de tornar al principi per preguntar-nos sobre si realment es
important la sensibilització i transmissió de l’esperit crític. Si més no, per no deixar-se de fer preguntes que
puguin arribar a qüestionar el perquè de les coses que es plantegen a l’enquesta com en aquest cas, la
major o menor cohesió social als municipis del ripollès.

QUÈ CALDRIA QUE FES L’ADMINISTRACIÓ PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA?
238 respostes
Activitats de cohesió (festes, tradicions, folklore, etc.)

40 16,8%

Control, seguretat, vigilància policial, etc.

36 15,1%

Activitats socials (joves, campanyes de sensibilització, ajudes per entitats i col·lectius, etc.) 33 13,9%
Millores en el territori (educació, il·luminació espais públics, instal·lacions, etc.)

27 11,3%

Destinar més recursos al municipi

14 5,9%

Espais de diàleg

14 5,9%

Escoltar les persones joves (festes, activitats, espais, etc.)

13 5,5%

Que l’administració pública funcioni millor

12

5%

Ajudes a l’habitatge, laborals, etc.

12

5%

Respectar

11 4,6%

Promoció del producte Km0 (botigues, transport, territori, ensenyament, etc.)

11 4,6%

Respostes relacionades amb el racisme, la tolerància, etc.

6

2,5%

Més seguretat

3

1,3%

Ajudar a les persones nouvingudes

3

1,3%

Més espais d’oci públic saludable

2

0,8%

Protocols d’igualtat

1

0,4%
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Que caldria fer per millorar la cohesió des de l’administració?
En aquest punt s’han exposat diverses propostes, totes elles lligades als diferents àmbits que hem analitzat
durant l’informe. Així doncs, comencem per una de les més reclamades, que fa referència a les activitats
que haurien de promoure la cohesió des d’un punt de vista festiu, on la trobada en espais públics sigui el
denominador comú entorn a la socialització entre joves. En aquest punt, la segona onada de respostes
majoritàries es refereix a aquestes iniciatives com a catalitzadores d’un debat crític i on s’abordin les
necessitats i problemàtiques del jovent. Més concretament es planteja la facilitació d’espais de diàleg
entre joves.
En aquesta línia, una demanda que reforça l’anteriorment exposat és la que reclama que el treball per
joves estigui gestionat, en una part molt important, per ells mateixos. És a dir, que les propostes per ells i
elles comptin amb la seva participació alhora d’idear-les i elaborar-les. Perquè això sigui possible, un altre
dels factors que es sol·liciten és que es destinin més recursos des de l’administració pública a les activitats i
iniciatives per joves. Novament, destacaríem la construcció d’un oci saludable, on es tingués en compte el
territori i els espais públics locals. Territori que també es reclama a través de la millora dels transports
públics com a element cohesionador, també entre municipis de la comarca.
Un dels altres elements que protagonitza el gruix de respostes és el referit a l’aspecte laboral i d’habitatge.
Dos aspectes que generen inquietud i malestar entre molts joves ja que se senten poc orientats per accedir
a un treball que a la comarca no està el suficientment especialitzat, tenint en compte la demanda que hi ha.
Això implica marxar del Ripollès per anar a estudiar a Barcelona o Girona (en gran mesura) i no tornar per
la falta de possibilitats laborals que per altra banda, també van lligades a la capacitat d’assumir un
habitatge on viure, ja que l’oferta és baixa i els preus molt elevats. Sense especificar-ho, es considera en
moltes respostes que aquest es un factor que pot reforçar la cohesió si des de l’administració pública es
determinen ajudes al treball i a l’habitatge.
Per altra banda tornem a l’àmbit de la seguretat, que torna a nombrar-se en moltes respostes de l’enquesta.
Ens trobem en l’imaginari que considera pertinent un reforç en la major presència policial i que per tant,
s’alinea amb les consideracions sobre la convivència que van des de la individualitat, al conjunt social.
A l’administració també se l’hi reclama que inclogui en les seves polítiques una major atenció a les
persones nouvingudes, no només des d’un punt de vista assistencial, sinó també a tall de conscienciació de
cara a la societat. Consolidar un discurs entorn a la solidaritat i l’acollida formen part del debat crític que els
i les joves han anant reivindicant durant tota l’enquesta, no només entre ells i elles sinó en el conjunt de la
societat ripollesa.
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