
85,2 %

Treballa
32%

Estudia
31.1%

Estudia i treballa
31.1%

Atur
5%

0 25 50 75 100

OPE 

PIPA 

Club de feina 

Portals web 

Premsa 

NS/NC 

ENQUESTA JOVE
PLA JOVE 2022-2025

Per poder fer la diagnosi de les necessitats i interessos de la
població jove de Centelles es va fer un procés participatiu dirigir
a la població jove d'entre 12 i 30 anys.
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L'enquesta, dirigida a la població jove ha
comptat amb la participació de 61 persones.

D'entre totes les persones participants el
60% s'identifica amb el gènere femení.
La franja d'edat amb major representació
entre els enquestats ha estat la de 18-25
anys.

PARTICIPANTS

D'entre tots els enquestats, el 85,2%
eren persones residents al municipi de
Centelles. Tot i que el 10% restant
asseguraven fer-hi molta vida.

RESIDÈNCIA

D'entre tots els enquestats, la majoria
eren persones que ja estaven
involucrades en processos laboral o
formatiu, o bé ambdues coses.

OCUPACIÓ Els recursos més utilitzats pels joves a
l'hora de fer recerca de feina són els
portals web i el servei d'Informació del
PIPA, seguit de la Oficina de Promoció
Econòmica.

Tot i així el 50% no veu possible trobar
feina a Centelles.

Recursos per cercar feina

Els principals problemes que els joves es
troben a l'hora de fer recerca de feina és
la manca d'experiència laboral o bé la
poca adequació de la seva formació amb
el lloc a ocupar.

Problemes per trobar feina
Una gran quantitat de joves es planteja i
voldria quedar-se a viure (emancipar-se)
al municipi. Tot i així, ho veuen
impossible o molt complicat  per temes
de preu o de falta de oferta.

HABITATGE

- Formació agrícola o ramadera
- Arts escèniques
- Curs de socorrisme
- Formació del món laboral (CV, contractació...)
- Tallers i xerrades amb experts

Propostes de formació
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Els espais més freqüentats
pels joves són els entorns
esportius i el serveis
juvenils del propi
Ajuntament (PIPA, Espai
juvenil).

EQUIPAMENTS

Per desplaçar-se a altres municipis els joves utilitzen amb major
freqüència el transport particular (cotxe o moto)

TRANSPORT

Aquells àmbits que més preocupen
als joves entorn a la salut i sobre els
quals consideren que caldria més
formació són la sexualitat i la salut
mental.

SALUT

PLA JOVE 2022-2025

Els principals canals de comunicació per
arribar a la població jove són les xarxes
socials (Instagram i Facebook) o bé a
través dels cercles familiars i d'amistats.

COMUNICACIÓ
Al valorar el grau de participació de la
població jove en les activitats i
propostes del municipi els mateixos
joves consideren poc elevada la seva
implicació.

PARTICIPACIÓ

El més demandat entre els joves
per oferir-los durant el seu temps
d'oci i lleure gira entorn a l'oci 
 nocturn, sobretot de temàtica
musical.

COTXE O MOTO

BICICLETA

TRANSPORT PÚBLIC

A PEU

Els àmbits que preveuen notar més
efectes degut a la pandèmia com a
persones joves, en l'actualitat i en un
futur proper, són l'oci i l'àmbit
social.

COVID-19

- Espais per quedar els joves
- Programació cultural estable per joves
- Més espais de participació juvenil (entitats joves)
- Plataforma de comerç electrònic local
- Promocionar l'autoconsum enerègtic

Propostes i suggeriments


