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PRÒLEG
El Consell Local de la Joventut d'Ontinyent (CLJO) és una estructura democràtica
de representació i participació juvenil, un punt de trobada, de cooperació i
d'intercanvi entre les associacions juvenils. És la veu davant de l'Administració
corresponent en tots aquells temes que afecten els i les joves directament o
indirectament. D'entre els objectius de l'entitat es caracteritza el fet de
promoure i portar a terme activitats, projectes i recerques que siguen d'interés
per als i les joves, com també per a les associacions juvenils, per aquest motiu,
l'elaboració d'aquest document.
Per a definir l'any 2020 s'emprarien cinc paraules: pandèmia, COVID-19,
confinament, epidemiologia i crisi. Des d'aquell 14 de març marcat per decretarse a Espanya l'estat d'alarma, tot va començar a canviar, modificant la forma de
relacionar-se, d'organitzar-se, de treballar, de cuidar, de viure, entre altres, i
afectant la qualitat de vida de les persones.
La necessitat de realitzar aquest estudi va nàixer per part dels i les membres de
l'assemblea del CLJO, perquè es va considerar de gran interés donar veu a la
població juvenil mitjançant enquestes i entrevistes que analitzaven l'impacte en
l'àmbit sanitari, econòmic, social, físic, mental i educatiu. Les polítiques en
matèria de joventut són una de les millors inversions per al futur del jovent, per
això, els resultats de l'estudi tenen per objectiu conéixer la situació i trobar
respostes per tal de pal·liar les conseqüències negatives causades per la
pandèmia en la joventut ontinyentina.
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1. PRESENTACIÓ
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El present document ha estat elaborat pels tècnics del CLJO i ha pogut ser completada gràcies a la
participació de la població juvenil i els centres educatius de la ciutat, als quals agraïm el seu interés i la
seua implicació. S’ha realitzat entre el mes d’octubre de 2020 i març de 2021. Analitza en la mesura
dels recursos quin ha sigut l’impacte de la pandèmia en la joventut d’entre dotze i trenta anys1
(ambdós inclosos).
L’estudi engloba preocupacions i expectatives, com també les percepcions socioeducatives, les
conseqüències econòmiques, els estils de vida i les relacions socials adoptades en la crisi sanitària
generada per la pandèmia. Es divideix en dues parts, per una banda, l’estudi quantitatiu, on s’utilitza la
metodologia d’enquestes, amb la finalitat d’arribar a dades de caràcter objectiu i una anàlisi estadístic,
quantificador de la realitat, i de les relacions causals. Per altra banda, el treball qualitatiu que té un
caràcter subjectiu, basat en la comprensió interpretativa de la conducta i dels fets socials. S’ha utilitzat
per a completar i ampliar la informació obtinguda amb la vivència en primera persona d’una mostra
representativa dels i les joves de la ciutat d’Ontinyent.

1

LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, persona jove s’acomoda a un nou
tram d’edat, dels 12 als 30 anys. Aquesta nova regulació persegueix alinear-se amb l’edat en què els i les joves canvien de
cicle escolar i entren en una nova etapa no només educativa sinó també de socialització, com és el pas de l’escola a l’institut.
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2. OBJECTIUS
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A continuació es presenten els objectius generals (OG) i específics (OE) que té aquest estudi:
1. OG1. Analitzar l'impacte i els efectes de la pandèmia en el jovent ontinyentí, d’entre 12 i 30 anys.
1.1 OE1. Obtenir informació sobre la percepció socioeducativa en els i les joves durant la
pandèmia.
1.2 OE2. Enumerar les conseqüències econòmiques, quant a l'ocupació i emancipació juvenil
durant el període de la pandèmia.
1.3 OE3. Detectar els efectes de la pandèmia en l'àmbit de la salut, tant física com mental de les
persones joves.
1.4 OE4. Identificar els estils de vida i les relacions socials que s'han mantingut durant el
període de coronavirus.
1.5 OE5. Conéixer les preocupacions i expectatives dels joves a mitjà i curt termini en els seus
projectes de vida.
2. OG2. Elaborar recomanacions per a la reducció de l'impacte de la pandèmia en la joventut
ontinyentina.
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3. PRIMERA PART

3. PRIMERA PART
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3.1 Introducció.
El present informe és la primera part d’un estudi més ampli, recull la part quantitativa d’on s’han
desenvolupat enquestes a la població juvenil d’entre dotze i trenta anys. S’ha considerat de gran
importància realitzar enquestes virtuals perquè facilitava la recollida d’informació en una època
caracteritzada per la dificultat de presencialitat i contacte directe.
3.2 Metodologia.
A continuació es desenvolupa la primera part, la investigació quantitativa. La població objecte d’estudi
la conformen persones joves de la ciutat d’Ontinyent, en edats compreses d’entre 12 i 30 anys. Aquest
univers representa el 21% del total de la població, 7.306 joves, dels quals hi ha 3.792 xics, mentre les
xiques registren una xifra lleugerament inferior, 3.514. Per a un nivell de confiança del 95% i un marge
d’error assumit del 4% la grandària de la mostra és de 420 unitats. S’atén la representativitat i
distribució dels perfils en funció de les variables: grups d’edat (12-17, 18-23 i 24-30) i sexe. El tipus de
mostreig és probabilístic de tipus aleatori estratificat, perquè totes les persones que es troben en
l’edat d’entre dotze a trenta anys han tingut la mateixa probabilitat de participar en l’enquesta,
seleccionant prèviament el tram d’edat. El treball de camp s’ha realitzat des del 6 d’octubre fins al 17
de novembre.
En l’annex A s’adjunten les publicacions en format de cartell que s’han realitzat en xarxes socials i a
l’annex B s’inclouen els enllaços d’algunes notes de premsa que s’han publicat durant el període de
l’estudi. El qüestionari ha estat conreat i consensuat amb les persones que formen l’assemblea del
Consell Local de la joventut d’Ontinyent i per la tècnica de joventut i tècnica d’educació de
l’Ajuntament d’Ontinyent. Està compost per aproximadament 36 preguntes en cada un dels tres
estrats d’edat (annex C, D i E), i estan distribuïdes en vuit blocs temàtics, centrades en una aproximació
a la realitat que han viscut les persones joves durant el confinament i la situació de la COVID-19.
En referència als blocs temàtics són els següents, i segueixen una línia temàtica semblant a la del
Consell Valencià de la Joventut en el seu projecte publicat l’any 2020 “L’impacte de la Covid-19 i la
nova normalitat en la joventut valenciana”.
1. Condició de vida i emancipació.
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2. Situació laboral durant el confinament i en l’actualitat.
3. Connexió a internet i dispositius electrònics.
4. Situació educativa en el confinament i en l’actualitat.
5. Convivència en el confinament i relacions socials.
6. Activitats realitzades, salut física i emocional.
7. Mitjans de comunicació.
8. Percepció davant el risc de la Covid-19 i un altre possible confinament.

El qüestionari s’ha adaptat a les diferents realitats de cada tram d’edat de la població. La modalitat
d’administració de l’enquesta ha sigut en línia mitjançant la plataforma Google Forms, per poder
adaptar-se a les mesures sanitàries durant la pandèmia. La participació de les persones ha conclòs de la
següent forma:
Taula 1. Participació i edat.
PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ

RANGS D’EDAT

TOTAL

D’ONTINYENT

12 a 17 anys

347 persones

256 persones

18 a 23 anys

152 persones

95 persones

24 a 30 anys

87 persones

69 persones

TOTAL

590 persones

420 persones

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’enquesta, 2020.

Per a treballar en l’estudi sols s’han agafat les dades de la ciutat d’Ontinyent, una dada de 420
persones que han participat, ja que així ho marcaven els objectius de l’estudi. A l’inici de l’estudi es va
considerar que tal vegada la participació del jovent entre dotze i desset anys podria trobar-se reduïda,
ja que no totes les persones tenen la mateixa facilitat d’accedir mitjançant un aparell amb connexió a
internet, per aquest motiu es va decidir posar-se en contacte amb els orientadors i les orientadores
dels centres educatius d’Ontinyent, i així obtenir un major nombre de respostes. També es va pensar
9
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que a partir dels divuit anys els i les joves tindrien més facilitat a l’hora d’accedir a les enquestes. Com
s’observa en les dades la participació dels rangs d’edat entre divuit a trenta anys s’ha vist disminuïda
en comparació amb l’edat de dotze a desset anys, no obstant això, s’ha treballat per donar veu a la
investigació que s’estava portant a terme, mitjançant el contacte amb les associacions, amb els partits
polítics de la ciutat, com també a través de les xarxes socials i les notes de premsa que s’han anat
realitzant.
Pel que fa a la caracterització de la mostra segons les variables (edat i sexe) queda establerta de la
següent forma en la taula 2 i 3:
Taula 2. Distribució de la mostra segons sexe.
Home

Dona

Total

Absolut

180

240

420

Percentatge

42,86%

57,14%

100%

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’enquesta, 2020.

Taula 3. Distribució de la mostra segons grups d’edat.
De 12 a 17 anys

De 18 a 23 anys

De 24 a 30 anys

Total

Absolut

256

95

69

420

Percentatge

60,95%

22,62%

16,43%

100%

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’enquesta, 2020.

3.3 Avaluació dels blocs temàtics.
Del total de les persones enquestades d’entre 12 i 30 anys les opinions han sigut diverses, a
continuació s’exposen els blocs temàtics de com s’han dividit:
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3.3.1 CONDICIÓ DE VIDA I EMANCIPACIÓ
Habitatge.
Un 83% de la mostra total habita en l’habitatge familiar amb tots dos progenitors o un d’ells,
majoritàriament un 60% dels i les joves d’entre dotze i desset anys. El 2,2% resideix en un habitatge
sol/a, independent de la família, el 6,5% en un habitatge compartit amb la parella i el 9,1% està vivint
en l’habitatge familiar, però durant el curs acadèmic resideix en un habitatge o residència d’estudiants.
El percentatge de dones (56,2%) que habita en l’habitatge familiar és superior al d’homes (43,8%),
destacant que han participat més dones a l’estudi. (Gràfic 1).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

El 85% dels joves afirma tindre una habitació o espai en l’habitatge on poder fer les tasques escolars o
laborals còmodament i sense interrupcions. El 10,5% sols el disposa en algunes ocasions, ja que el
comparteix amb la resta de la família. I són un 4,5% les persones que no disposen d’un espai propi.
(Gràfic 2).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Emancipació.
Un 7,9% de la joventut entre divuit i trenta anys de la mostra enquestada estava emancipada, però
s’ha vist en l’obligació de deixar d’estar a causa de la pandèmia, els percentatges entre homes i dones
es troben equilibrats. També un 25,1% manifesta que de moment no ha pogut fer-ho, mentre que un
67% no ha estat mai emancipat. (Gràfic 3).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.
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Situació del jovent.
Segons els rangs d’edat d’entre divuit i trenta anys, un 24,4% de les persones enquestades es trobava
treballant i estudiant a la vegada. També un 24,4% es troba treballant. Un 39,6% es troba estudiant,
sent major el percentatge en els joves de 18 a 23 anys. Hi ha un 4,3% que es troba cercant el primer
contracte de treball i un 6,1% que es troba a l’atur, però ja ha tingut el primer contracte. (Gràfic 4).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Efectes de la pandèmia en la situació econòmica.
Un 54% de la joventut enquestada considera que la situació econòmica s’ha mantingut, ho confirmen
un (35,5%) dels joves entre 12-17 anys, un (12,1%) d’entre 18-23 anys i un (7,4%) del 24-30 anys. Un
6,7% pensa que ha millorat. En canvi, un 27,6% de les persones enquestades troba que ha empitjorat.
(Gràfic 5).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.
De cara a la situació futura en un any, es creu que seguirà igual amb un 38,3%, millorarà amb un 26%,
mentre que un 15,5% pensa que empitjorarà. (Gràfic 6).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.
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3.3.2 SITUACIÓ LABORAL DURANT EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
Situació laboral.
De les persones enquestades a partir de divuit a trenta anys, un 45% (Sí) considera que es troba en una
feina precària, en canvi un 55% (No) pensa que té una feina adequada sense precarietat. (Gràfic 7).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.
A partir de l’edat laboral s’incrementa l’interés de treballar en el període d’estiu i a partir dels vint-iquatre anys ja comença l’interés per passar a ser de tot l’any laboral. Un total del 16,1% cerca feina
durant el període d’estiu, un 25,9% es troba en un procés de cerca activa de feina per a tot l’any i un
58% no cerca feina. Els percentatges de les dones ix més elevat que en els homes perquè aquesta
qüestió l’han respost més dones, no obstant això, es troba bastant equilibrat.

Un 72,4% de dones que es troben treballant han considerat que pel simple fet de ser dona les seues
condicions de treball no han estat agreujades durant el període de pandèmia, en canvi, un 27,6 %
pensa que sí que estan més agreujades i que molt abans de la pandèmia ja ho estaven.

Sols un 0,2% del total de la mostra enquestada opina que la situació laboral de les persones joves és
molt bona, un 4,5% opina que la situació és bona, un 39,3% pensa que és regular, un 40,7% afirma que
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és roïna, mentre que un 15,5% de la joventut es troba en una situació laboralment molt roïna. (Gràfic
8).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Situació laboral durant el confinament.
Un 77,4 % de les persones enquestades no ha estat treballant durant el confinament, mentre que un
22,6% sí que ha estat treballant. D’aquestes últimes un (1,1%) són joves que es troben en el rang de
12-17 anys en edat laboral, un (5,7%) d’entre 18-23 anys i un (15,6%) en el jovent de 24-30 anys.

Del total de la mostra estudiada, un 67,8% no ha tingut cap membre pròxim de la família (mare, pare,
germà, germana) que l’hagen acomiadat de la feina a causa de la situació econòmica en conseqüència
de la pandèmia. En canvi, un 16,9% sí que s’ha vist afectada i abans de la pandèmia ja tenia un membre
pròxim a la família aturat, un 7,4% ha preferit no contestar. (Gràfic 9).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

3.3.3 CONNEXIÓ A INTERNET I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
Internet.
Un 97,8% de les persones joves enquestades afirma tindre connexió d’internet a casa mentre que un
2,2% no en té, d’aquest últim percentatge destaca el rang d’edat d’entre dotze i desset anys que es
troben encara en l’edat escolar.

Ús d’aparells amb connexió a internet.
Un 99% diu tindre telèfon mòbil, ordinador, tauleta, entre altres, per a connectar-se a internet. Aquest
dispositiu és d’ús individual en el 87% dels casos mentre que un 13% no disposa d’un aparell per a ell o
ella sols, en alguns casos ho ha de compartir amb la resta de la família. D’eixe 13,4%, un (8,6%) se situa
en el rang d’edat d’entre 12-17 anys, un (3,1%) en el jovent de 18-23 anys, i un (1,7%) entre 24-30
anys. (Gràfic 10).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Durant el confinament per fer front a les mancances de la població valenciana, la Conselleria
d'Educació va oferir dispositius electrònics per a facilitar l’activitat educativa, un 78% no ha necessitat
cap aparell, mentre que el 22% sí que l'ha manllevat. Sols 1 persona del rang de 24-30 anys, 16
persones en el rang d'edat de 18-23 anys i 64 persones d'entre 12-17 anys. (Gràfic 11).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.
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3.3.4 SITUACIÓ EDUCATIVA EN EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
Curs durant el confinament.
Un 46,7% afirma que ha passat més de cinc hores de dedicació per a les activitats relacionades amb els
estudis i un 25,1% ha invertit entre tres o quatre hores, i també un 25,1% entre una o dues hores.
(Gràfic 12).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Respecte a la satisfacció de la docència virtual, un 33,8% pensa que ha sigut regular, un 27% afirma que
ha sigut bona mentre que un 24,6% afirma que ha sigut roïna (Gràfic 13). El descontentament ha sigut
major, ja que un 8,1% l’ha considerat molt roïna i un 6,4% molt bo. Malgrat això, pel que fa als
resultats acadèmics en general han estat satisfactoris, sent un 38,4% molt bo, un 32,7% bo, un 17,6%
regular, un 8,12% roïns i un 3% molt roïns. (Gràfic 14).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Preferència de la metodologia en el curs 2020-2021.
Un 52,9% ha preferit la docència presencial, és a dir, anar al centre educatiu cada dia. En canvi, un
29,8% la prefereix de manera mixta, tenint classes presencials i en línia a distància. També hi ha un
15,6% que la prefereix a distància, tenint sols classes en línia. (Gràfic 15).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

3.3.5 CONVIVÈNCIA EN EL CONFINAMENT I RELACIONS SOCIALS
Cohabitació en el confinament i relacions socials.
El 92% de les persones enquestades ha conviscut durant el confinament amb la família (pares, mares,
germans i germanes) el 6,2% amb la parella, l’1,2% amb altres familiars i l’altre 1,4% sol/a. (Gràfic 16).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.
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Valoració de la convivència durant el confinament.
Majoritàriament s'ha valorat de forma positiva el període de confinament a casa, excepte un 18,7%
que ho valora de forma regular, un 5,2% de forma roïna i un 1,1% molt roïna. (Gràfic 17). Del jovent
que té una percepció molt roïna es troba en el rang d'edat de dotze a desset anys i quan és valorada la
convivència de manera roïna el percentatge es dóna entre la joventut de dotze a vint-i-tres anys.

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Vivències de situacions violentes durant el confinament.
Un 98% de les persones enquestades afirma no haver patit violència de gènere durant el confinament.
No obstant això hi ha un percentatge de dones que sí que consideren que han patit situacions violentes
durant el confinament, l’1% correspon al rang de 12-17 anys en la violència intrafamiliar (de pares a
fills, iaios/es o oncles a nets/es o nebots/es), i l’altre 1% en el rang d’edat de 18-23 anys a la violència
masclista. (Gràfic 18).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

3.3.6 ACTIVITATS REALITZADES, SALUT FÍSICA I EMOCIONAL
Tipus d’activitats durant el confinament i després.
En el qüestionari es pregunta quines activitats s'han realitzat més durant el confinament i un 48,8% ha
dedicat més temps a jocs en línia, televisió i plataformes en línia, en aquest percentatge predomina la
població d'entre dotze i desset anys. Un 16% dels enquestats i enquestades han dedicat més part del
seu temps en el període de confinament a treballar, sent el percentatge més elevat en la joventut
d’entre vint-i-quatre a trenta anys. També un 13,8% ha dedicat part del seu temps a l'activitat física
mentre que un 10,9% ha invertit més hores en formació a distància: lectura, treballs manuals i
activitats culturals. Un 10,5% ha dut a terme altres tasques que no s'havien proposat en la qüestió.
(Gràfic 19).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Relacions socials.
Malgrat estar confinats i confinades, les xarxes socials ens connectaven amb la gent més propera a
nosaltres. Un 47,3% manifestava que les seues relacions socials seguien igual, un 23,3% afirmava que
les seues relacions socials havien millorat, en canvi un 22,9% opinava que el període de confinament sí
que havia afectat les seues relacions socials. Gràfic 20).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.
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Els plans d’oci que ha realitzat majoritàriament el jovent de la ciutat després del confinament són: amb
un 36,6% va optar pel pla de caseta, un 12,6% pel pla de ruta a la muntanya, bivac i altres, un 11,7% pel
pla d’oci al bar (sent sols aquesta pregunta contestada per joves d’entre divuit i trenta anys), i un 2,9%
com a pla cultural. No obstant això, hi ha un 36,3% que ha decidit fer altres plans que no s’havien
proposat a la qüestió. (Gràfic 21).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Respecte a una pregunta oberta que es va realitzar sobre la preferència d’alguna proposta d’oci per al
temps de pandèmia destaquen les següents respostes: “que les classes siguen en casa i els exàmens
presencials”; “Desde mi punto de vista gran parte de los alumnos (y estoy hablando de un 90% más o
menos) no son conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Gente dándose abrazos, besos,
jugando, sin respetar las distancias y un largo etcètera, la única solución que veo es volver a las clases
semipresenciales”; “Que l’Ajuntament habilite un espai per als joves amb totes les mesures”; “Un espai
d’oci per a l’hivern”; "Classes no presencials, ja que és un bogeria. 25 persones a una aula, no és de ser
molt responsable"; "Algun concert de grups locals, on es poguera connectar la gent d'Ontinyent. També
algun concurs d'escriptura"; "Activitats culturals (música, teatre...,)en espais controlats".
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Com em sentia en el confinament? VERSUS Com em sent?
Un 43,8% de la mostra enquestada se sentia de forma regular, el 25,7% se sentia bé, i un 16,6% valora
de manera roïna com se sentia durant el confinament. Les valoracions polars molt bé i molt malament
obtenen menys percentatge de resposta, concretament 11,8% i 2% respectivament. (Gràfic 22).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Durant el període en què s’han rebut les enquestes un 60,2% troba que se sent millor que durant el
període de confinament, hi ha un 20,2% que considera que no ha millorat i un 19,5% ha preferit no
contestar.

Salut física i mental.
Un 33,1% de les persones enquestades pensa que la seua salut física s’ha vist afectada pel confinament
enfront d’un 58,8% que pensa que no li ha afectat. El 8,1% de les persones enquestades ha contestat
que no sap si el confinament ha afectat la seua salut física. (Gràfic 23).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

El 36,7% opina que el confinament ha afectat la seua salut mental, enfront del 57,3% que considera
que no ha afectat la seua salut mental. El 9% de les persones enquestades ha contestat que no sap si el
confinament ha afectat la seua salut mental. (Gràfic 24).

Font: Dades de l’enquesta, 2020.
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Pel que fa a una altra pregunta oberta que es va realitzar sobre les preocupacions durant el temps de
confinament són: “pensar molt les coses”; “ansietat”; “estres”; “inseguretats”; “preocupació pels
estudis”; “crec que soc més sensible ara”; “la por a coincidir en altres persones pel carrer”; “por a
aglomeracions encara que siguen de vuit persones”; “dependència emocional”; “assetjament escolar”;
“molt d’estres a causa de les hores extres”.

3.3.7 MITJANS DE COMUNICACIÓ
Graus de seguiment de les notícies sobre la pandèmia.
Durant el confinament el 53,5% seguia bastant o molt les notícies sobre la pandèmia i el seu impacte
en els mitjans de comunicació, mentre que el 20,7% les seguia mitjanament, el 19,8% les seguia poc i el
6% no les seguia. En tots els tres rangs d'edat, la participació, l'interés o desinterés en les notícies sobre
el coronavirus i el seu impacte en els mitjans de comunicació està igual d'equilibrat.

Grau d’acord amb la imatge irresponsable i despreocupada de la joventut.
El 39,5% de les persones enquestades està d’acord amb la visió de la joventut irrespectuosa i
despreocupada que oferien els mitjans de comunicació en la pandèmia, el 43,8% no està d’acord i el
16,7% ha preferit no contestar aquesta pregunta. De les persones que han respost d’entre dotze i
desset anys estan d’acord un 21% i un 26,2% no està d’acord. A partir de l’edat entre divuit a trenta
anys estan equilibrades les dades sobre les persones que han contestat de forma afirmativa i negativa.
(Gràfic 25).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Valoració sobre com s’ha fet front a la pandèmia, el govern i l’oposició.
Un 41,7% opina que la gestió que s’ha fet i s’està fent per part del govern és negativa, no obstant això,
un 31,6% ho valora de forma positiva, mentre que el 26,6% pensa s’està fent de forma regular.

3.3.8 PERCEPCIÓ DAVANT EL RISC DE LA COVID-19 I UN ALTRE POSSIBLE CONFINAMENT
Grau de preocupació sobre el contagi.
A un 61,4% li preocupa bastant o molt contagiar-se de coronavirus, a un 25,5% li preocupa de manera
regular, mentre que a un 9,6% li preocupa poc i a un 3,6% molt poc. El percentatge augmenta molt més
quan la pregunta refereix que una persona de l’entorn puga contagiar-se, és un 87,4% el percentatge
de preocupació que hi ha entre la mostra enquestada alhora que un familiar o amic/a es contagie. Sols
a un 5% li preocupa mitjanament, un 1,9% poc i a un 0,7% molt poc.

Grau de preocupació per un nou confinament.
Al 58,8% de les persones enquestades els preocupa molt o bastant que els tornen a confinar. Mentre
que al 20,9% li preocupa mitjanament, i un 12,4% poc i un 7,8% molt poc. (Gràfic 26).
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Font: Dades de l’enquesta, 2020.

Dificultats a conseqüència de la pandèmia.
Un 65,5% de les persones pensen que arran d’aquesta situació s’han hagut d’adaptar i canviar la seua
manera d’organitzar-se, en canvi, hi ha un 34,5% de les persones que han participat en l’enquesta que
consideren que la pandèmia no ha suposat cap canvi en la seua vida, d’eixe percentatge, un 23,3%
correspon a joves d’entre dotze i desset anys, un 8,1% d’entre divuit a vint-i-tres anys i un 3,1% al
jovent de vint-i-quatre a trenta anys.
3.4 Síntesi dels resultats.
A l’hora d’analitzar els resultats d’aquesta investigació s’ha trobat un biaix en el moment d’estudiar les
variables, perquè des d’un primer moment s’havia establert com a variable el sexe. La participació de
les dones ha sigut major, 240 dones i 180 homes, per aquest motiu no s’ha pogut analitzar en exactitud
la diferència en les qüestions, ja que sempre eixia més elevat el nombre de dones.
Pel que fa a la síntesi dels resultats d’aquesta primera part, gran població de la joventut ontinyentina
resideix en l'habitatge familiar amb tots dos progenitors o un d'ells, la resta viu durant el curs en el pis
d'estudiants. Hi ha un percentatge elevat, amb un 6,5%, que habiten sols amb la parella respecte a un
2,2% que habiten en un habitatge independentment de la família. Un 15% del total de la mostra
manifesta que no disposa, o sols en algunes ocasions, d'espai propi per a dur a terme les tasques
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escolars o laborals còmodament sense interrupcions. Un 2,2% de les persones enquestades no té
internet a la seua casa i un 13% no disposa d'un aparell amb connexió a internet per a ell o ella. Durant
el confinament la Conselleria d’Educació va oferir dispositius electrònics per poder seguir en l’activitat
educativa, un total de 81 del jovent ontinyentí que ha participat en l’enquesta els ha necessitat.
Del total dels enquestats i enquestades en edat laboral un 6,1% està a l'atur, un 4,3% es troba cercant
el primer contracte de treball i un 24,4% es troba estudiant i treballant. A partir de l'edat laboral
s'incrementa l'interés de treballar en el període d'estiu i a partir dels vint-i-quatre anys ja comença la
necessitat per passar a ser de tot l'any laboral. Cal destacar que un 45% del jovent enquestat considera
que es troba en una feina precària, també un 27,6% de dones enquestades considera que les seues
condicions laborals estan més agreujades i no sols arran de la pandèmia.
Amb sintonia en l’anterior, una de les possibles conseqüències són els resultats obtinguts en
l'emancipació. Un 67% del jovent entre divuit i trenta anys, no ha estat mai emancipada. D'aquest
últim percentatge, un 25,1% manifesta que ha volgut, però de moment no ha tingut facilitats per a ferho. Un 7,9 % de la joventut ontinyentina que estava emancipada ha hagut de deixar d'estar a causa de
la pandèmia.
Un 54% del jovent enquestat opina que la situació econòmica durant la pandèmia s'ha mantingut,
aquesta percepció és majoritària en els joves d'entre dotze i desset anys i acaba sent menor dels divuit
a trenta anys. Sols un 6,7% pensa que ha millorat. En canvi, un 27,6% de les persones enquestades
opina que ha empitjorat. Aquests resultats van relacionats amb el 67,8% de les persones enquestades
que no han tingut cap membre pròxim a la família que haja estat acomiadat de la feina a causa de la
pandèmia. No obstant això, un 16,9% sí que s’ha vist afectada.
De cara a la situació futura en un any, es creu que seguirà igual amb un 38,3%, millorarà amb un 26%,
mentre que un 15,5% pensa que empitjorarà. A diferència d’aquestes dades, quan s’enquesta a la
població sobre la percepció de la situació laboral, menys d’un 5% pensa que és positiva, per tant, amb
una gran diferència la concepció del jovent cap a la seua ocupació laboral és totalment negativa, entre
regular i considerablement roïna o molt roïna.
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Pel que fa a la situació educativa durant el confinament molts alumnes han hagut d'haver ocupat més
de cinc hores a fer tasques educatives. El descontentament de la joventut en la docència virtual és
majoritari, malgrat això, els resultats acadèmics en general han estat satisfactoris. De cara al curs 20202021 un 52,9% ha preferit la docència presencial, en canvi, un 29,8% la prefereix semipresencial i
15,6% ha manifestat que la preferia a distància.
Un gran nombre de persones enquestades ha conviscut durant el confinament amb la família i l'1,4%
sol/a. S'ha valorat de forma positiva el període de confinament a casa, del jovent que té una percepció
roïna sobre la convivència en el confinament es troba en el rang d'edat de dotze a vint-i-tres anys.
Existeix un 2% de casos en què s'ha patit violència, l'1% correspon al rang de 12-17 anys en la violència
intrafamiliar (de pares a fills, iaios/es o oncles a nets/es o nebots/es) i l'altre 1% en el rang d'edat de
18-23 anys a la violència masclista.
Al llarg del confinament el jovent d'entre dotze i desset anys ha dedicat la major part del temps a jocs
en línia, televisió i plataformes en línia. El percentatge més elevat en el jovent de vint-i-quatre a trenta
anys ha dedicat majoritàriament el seu temps a treballar. Les xarxes socials han permés mantenir el
contacte amb les persones més properes. La percepció del debilitament de les relacions socials s'ha
vist agreujada un 22,9%. El període post confinament ha limitat l'oci del jovent, ja que en gran
mesura els plans que més s'hi han realitzat són: pla de caseta, pla de ruta a la muntanya, bivac i altres,
pla d'oci al bar (sent sols aquesta pregunta contestada per joves d'entre divuit i trenta anys), i pla
cultural, entre altres.
Les valoracions que han manifestat les persones enquestades sobre la percepció de l'estat del jovent
s'ha trobat entremig dels dos pols, bona i roïna. En el període que s'ha portat a terme l'estudi, gran
percentatge del jovent que ha participat manifesta que es considera millor que durant el confinament.
Pel que fa a la salut física de les persones enquestades, un 33,1% troba que la seua salut física s'ha vist
afectada pel confinament. Un 36,7% pensa que la pandèmia ha afectat la seua salut mental. Molta
joventut enquestada opina que el període de confinament li ha servit per a pensar molt les coses, a
més ha manifestat: ansietat, estres, inseguretat i preocupacions pels estudis.
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Segons els resultats extrets en les enquestes, la major part de la mostra total ha estat pendent de les
notícies sobre la pandèmia, un 39,5% està d'acord visió que s'ha donat del jovent en la televisió, en
canvi, un 43,8% no està d'acord, ja que no considera que el focus principal de contagi siga aquest
sector de la població. En quant a la gestió del govern i l'oposició, un 41,7% ho puntua de forma
negativa, un 31,65% ho valora de forma positiva, mentre que el 26,6% pensa s'està fent de forma
regular.
A més de la meitat de les persones enquestades li preocupa bastant o molt contagiar-se de
coronavirus, el percentatge augmenta molt més quan la pregunta refereix que una persona de l'entorn
puga contagiar-se, en un 87,37%. A la joventut ontinyentina també li preocupa un possible
confinament. Un 65,47% del jovent que ha participat en l'estudi pensa que arran d'aquesta situació
s'han hagut d'adaptar i canviar la seua manera d'organitzar-se, per contra, hi ha un 34,53% de les
persones que han participat en l'enquesta que consideren que la pandèmia no ha suposat cap canvi en
la seua vida.
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3. PRIMERA PART

4. SEGONA PART
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4.1 Introducció.
A continuació es presenta la segona part de l’estudi, recull la part qualitativa i engloba les entrevistes
que s’han realitzat a la població juvenil d’entre dotze i trenta anys. S’ha considerat de gran importància
realitzar entrevistes virtuals perquè facilitava la recollida d’informació en una època caracteritzada per
la dificultat de presencialitat i contacte directe.

4.2 Metodologia.
A continuació es desenvolupa la segona part de l’estudi, la investigació qualitativa. La població objecte
d’estudi, la conformen persones joves de la ciutat d’Ontinyent, en edats compreses d’entre 12 i 30
anys. Aquest univers representa el 21% del total de la població 7.306 joves, dels quals hi ha 3.792 xics,
mentre les xiques registren una xifra lleugerament inferior, 3.514. El tipus de mostreig és probabilístic
de tipus aleatori estratificat, perquè totes les persones que es troben en l’edat de dotze a trenta anys
han tingut la mateixa probabilitat de participar en l’entrevista. En la taula 1 s’adjunta la variable d’edat
que engloba el total de la participació.
Taula 1. Distribució de la mostra segons grups d’edat.
De 12 a 17 anys

De 18 a 23 anys

De 24 a 30 anys

Total

Absolut

4

8

5

17

Percentatge

23,5%

47%

29,4%

100%

Font: Elaboració amb les dades de l’entrevista, 2021.

La participació total ha sigut de desset persones, de les quals quatre són de dotze a desset anys, vuit de
divuit a vint-i-tres anys i cinc de vint-i-quatre a trenta anys. A l’inici d’aquest apartat de l’estudi es va
considerar que a causa de les restriccions que s’estaven adoptant al municipi, la manera més viable de
portar a terme les entrevistes era en línia, a través d’una plataforma virtual accessible i gratuïta per a
tothom. Per a donar veu a l’estudi, es va publicar informació corresponent per premsa local i xarxes
socials. En l’annex A s’adjunten les publicacions en format de cartell que s’han realitzat en xarxes
socials i a l’annex B s’inclouen els enllaços d’algunes notes de premsa que s’han publicat durant el
període de l’estudi. La forma de participació ha sigut mitjançant entrevistes virtuals (dissabtes 20 i 27
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de febrer de 2021) i entrevistes escrites mitjançant un formulari en línia. Aquest formulari es troba
desenvolupat en el següent apartat. El treball de camp s’ha realitzat des del 20 de febrer fins al 8 de
març.
En referència als blocs temàtics són els següents:
1. Canvis personals o socials que hagen afectat al jovent arran la pandèmia.
2. Ajornament o canvi d’algun projecte de vida a conseqüència de la pandèmia.
3. Afecció de les noves restriccions i la pandèmia en general.
4. Assenyalament i/o culpabilització en els comportaments que ha estat tenint el jovent durant la
pandèmia.
5. Espais en els quals s’hauria pogut actuar per a disminuir els contagis a la ciutat d’Ontinyent.
6. Aspectes a comentar sobre l’àmbit laboral en pandèmia, precarietat laboral.
7. Aspectes a comentar sobre l’emancipació.
8. Agreujament del jovent en salut física i salut mental.
9. Importància de l’atenció psicològica en el jovent.
10. Nous problemes. Addiccions.

4.3 Resultats finals.
Els canvis personals, socials, laborals, econòmics i sanitaris arran la pandèmia de la COVID-19 són
diferents segons la situació de la persona. En l'etapa dels estudis de batxillerat, formació professional i
universitat apareixen alguns d'aquests canvis en el transcurs la seua vida que s'han vist més agreujats.
Entre les persones joves d'entre divuit i trenta anys, ha alterat de manera rotunda en aspectes com el
treball, la vida social i l'emancipació. Al voltant de les restriccions i les noves normatives, hi ha un
consens entre totes les edats sobre que a conseqüència de la pandèmia s'han frustrat projectes de vida
i s'han vist abocats a ajornar tota mena d'iniciatives personals i col·lectives (viatges, estudis, aspectes
laborals...). Pel que fa al tema de salut mental i física destaca l'esgotament psicològic de tot aquest
procés. Del total de les persones entrevistades d'entre 12 i 30 anys les opinions han sigut diverses, a
continuació s'exposen els blocs temàtics segons l'edat i s'adjunta la informació completa en
les següents taules.
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4.3.1 CANVIS PERSONALS O SOCIALS QUE HAGEN AFECTAT AL JOVENT ARRAN LA PANDÈMIA:

Has notat algun canvi personal o social que t’haja afectat arran la pandèmia?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- “Ja no és un problema

- “Treball d'autoreflexió

- "Sí, abans tenia més vida social

individual, sinó global i no sols

personal i conscienciació, ja que

i ara no tinc gens ni miqueta. A

afecta en sortir de festa sinó

els caps de setmana ja no

més, he passat la Covid-19 i ha

també en poder practicar

serveixen per a poder trencar els

sigut pitjor perquè la poca

esport, etc.”

dies i poder agafar aire per

socialització que tenia s'ha vist

seguir amb el dia a dia.”

més reduïda, tot i que he fet

- "Creia que les classes

videotrucades en amics, però sí

m'afectarien perquè estic en 2n

- "M'ha ajudat més a centrar-me

de Batxillerat i creia que no

estudiant. Però m'ha dificultat

aplegaria a les notes de tall,

les pràctiques de la carrera, i

etc."

també la recerca activa de

- "Sí, sobretot els canvis basats

treball."

en els retrobaments socials i

- "Sí, el contacte amb els amics i
el tema laboral."

que és veritat que hi ha hagut
un canvi molt gran."

l'oci. Així com, un efecte 'policia'
que ens fa fiscalitzar sí la gent
està complint les mesures

- "Sí. En l'àmbit personal, tinc

restrictives o no."

menys vitalitat. Socialment, no
tinc tantes ganes d'eixir com
abans."

- “A tots ens ha trastocat molt
el nostre dia a dia, des d'un
viatge d'estiu per veure a la
meua germana fins a saber si
em puc casar amb la meua
parella. Anar més al dia a dia.”
- "Definitivament la relació amb
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les persones que m'envolten i la
gestió del temps."
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.

4.3.2 AJORNAMENT O CANVI D’ALGUN PROJECTE DE VIDA A CONSEQÜÈNCIA DE LA PANDÈMIA

Has hagut de canviar o ajornar algun projecte de vida a conseqüència de la pandèmia?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "No està afectant- me molt.

- "No trobe cap canvi personal

- "Personalment no he canviat

Simplement a l'hora d'eixir."

massa gran. Pel que fa a la

res, perquè en la feina he

societat ens hem tornat més

continuat igual perquè també ha

distants els uns amb els altres."

de veure que estic en un centre

- "Ja no puc quedar amb els
amics i per tant tinc menys vida
social."

- "Projectes tant professionals

sociosanitari."

com personals: el viatge de final

- "El més important ha sigut

de carrera, viatge amb amics,

passar d'estar treballant amb un

projectes professionals, etc.

contracte indefinit a estar a

Moltes administracions es llaven

l'atur i tornar al sistema

les mans pel que fa a les

educatiu per incorporar més

pràctiques perquè el que volen

titulacions per al currículum. La

és anar passant, etc."

resta, són xicotets projectes

- "Problemes a l'hora de
realitzar les pràctiques
estudiantils, amb motiu de la
pandèmia, concretament
en l'FP, el nombre d'empreses
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que ofereixen places per a fer
pràctiques ha baixat
dràsticament i no tot l'alumnat
pot accedir a les pràctiques.”
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.

4.2.3 AFECCIÓ DE LES NOVES RESTRICCIONS I LA PANDÈMIA EN GENERAL

Com creus que estan afectant-te les noves restriccions i la pandèmia en general?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "De moment no, però les

- "No només tenen

"Les noves restriccions

meues futures decisions sobre la

conseqüències econòmiques i

s'acumulen a un desgast que ja

continuació dels meus estudis en

productives enormes, sinó

esgota mentalment. Veure poc

l'estranger per exemple si es

també emocionals i

als amics i la família no ajuda a

veuran afectades."

psicològiques per a la població."

recuperar els ànims."

- "És un estat diferent, sí que

- "Les noves restriccions, encara

m'influeix perquè no estic vivint

que són necessàries i

segons m'agradaria, no tinc

fonamentals, sempre són una

llibertat per a viatjar, ni per a

mena de pitxer d'aigua freda.

desplaçar-me lliurement, o

Generen incertesa en aquells

sempre que isc de casa he d'eixir

plans que volem fer o fins i tot,

en mascareta."

fan impossible allò que ens
agradaria fer. Per tant, afecten
de manera negativa a la nostra
ment i a la nostra forma
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mediterrània de ser..."
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.

4.2.4 ASSENYALAMENT I/O CULPABILITZACIÓ EN ELS COMPORTAMENTS QUE HA ESTAT TENINT EL
JOVENT DURANT LA PANDÈMIA

T’has sentit assenyalat/da i culpabilitzada en els comportaments que ha estat tenint el jovent
durant la pandèmia?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "Algunes vegades m'he sentit

- "Jo he complit totes les

- "Ací no estem per culpa d'uns o

culpabilitzada. De vegades amb

restriccions i per tant no em sent

d'altres, però moltes vegades en

raó."

culpable de res."

les xarxes socials denotava que

- "Un poc de tot, de fet, crec que

- "Tal volta els joves poden

els joves som els grans oblidats

tindre una part de culpa, però

en aquesta pandèmia."

no veiem els altres problemes

- "No."
"No, ja que no em sent culpable

accions. Em sent molesta o en
algunes ocasions fins i tot
enfadades pels comportaments
moltes vegades extremadament
irresponsables dels joves, però
també crec que hi ha molts joves

vegades els entorns laborals no
s'està respectant les mesures."

com els caps que no protegien

- “Si s'ha estigmatitzat a la gent

els seus treballadors, el

jove, i no s'ha parlat quasi de la

transport públic abarrotat, etc."

quantitat de contagis i males

del que faça mal la resta de gent
sinó de les meues pròpies

no haguera passat res, i moltes

- "Al final és el de sempre, la
societat sempre es queda amb
aquella gent que ho fa
malament culpabilitzant a tot el
món. No es va a l'arrel del

praxis en els entorns laborals.
S'ha culpabilitzat a la gent jove
quan hi ha gent molt
responsable i gent que no, en
totes les edats.”

problema, per què la gent ix de

- "No m'he sentit representat

festa? Tal volta perquè necessita

pels mals comportaments, però
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responsables i que fan molt bé

una via d'escapament. Cal anar

sí que la ciutadania ha

les coses."

a l'arrel del problema i buscar

generalitzat en els joves eixos

per què el jovent té aquest

comportaments negatius. Per

comportament."

tant, hi ha hagut moments que

-"No perquè pense que he fet tot
el possible perquè açò no passe,

han intentat clavar a tota la

sempre he portat mascareta, he

joventut dins d'un mateix sac i

tingut les precaucions."

això no és així. És com dir que
tots els esportistes recorren al
dopatge per millorar el seu
rendiment quan tan sols uns
pocs ho fan. Generalitzar no és
positiu."
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.

4.2.5 ESPAIS EN ELS QUALS S’HAURIA POGUT ACTUAR PER A DISMINUIR ELS CONTAGIS A LA CIUTAT
D’ONTINYENT

Durant la pandèmia has observat algun espai en què es podria haver actuat per disminuir contagis a
la ciutat d’Ontinyent?
Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- “No, pense que s'han

- "Moltes vegades feia la

- "Generalment, en els àmbits

realitzat moltes restriccions,

sensació que l'aforament

de l'hostaleria i pubs.

però que molta gent no les

establert pels establiments tant

Particularment, en el transport

compleix.”

d'hostaleria o comerç estava

públic de la ciutat."

- “Bars i restaurants.”

sent excedit. Crec que hauria
d'haver estat molt més
41
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controlat."
- "Certa polèmica en els mercats
municipals, perquè
s'aglomerava molta gent, etc.

fonamental, però de vegades
s'oblida que l'entorn privat
(reunions familiars i d'amics) és
on més contagis potencials
pot haver-hi.”

També s'han de ficar
alternatives."
- “És necessari més comunicació
entre el tren d'Ontinyent-Alcoi.”

- “El principal focus el veig a les
quedades d'una casa. El
problema ve amb dues cerveses,
ja que amb aquestes la cosa se'n

- “En l'hostaleria, hi havia certs

va un poc de la mà. Per exemple

llocs que no mantenien les

els parcs hagueren pogut

distàncies de seguretat, les

romandre oberts.”

mesures de neteja i desinfecció
no han estat les més correctes.
Temes d'esmorzar en l'aula al
llarg del curs escolar,
perquè mantenir la distància és
un poc complicat.”
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.
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4.2.6 ASPECTES A COMENTAR SOBRE L’ÀMBIT LABORAL EN PANDÈMIA, PRECARIETAT LABORAL

Treballes o t’agradaria estar treballant?
Quines dificultats has trobat a l’hora d’accedir a una feina?
Creus que arran la pandèmia hi ha més o menys facilitat a l’hora d’accedir a un lloc de
treball?
Com creus que afectarà la precarietat o la pèrdua laboral en els joves?
Com t’ha resultat treballar o estudiar en temps de pandèmia?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "En el batxillerat ens serveix

- "Crec fermament que arran la

- “Jo treballe. A l'hora d'accedir

per a poder pensar un poc més

pandèmia la facilitat d'accedir a

a la feina no he tingut cap

què poder fer. Si no tinguera

un lloc de treball s'ha reduït

problema, però sí que he a

suficient nota, entraria en una

molt."

l'hora de treballar hem extremat

FP per a poder agafar
experiència laboral, etc. Tots
tenim dret a un treball i ens han
de donar l'oportunitat de fer el
treball."

- "Falta d'experiència és el que
tenim el jovent, perquè no se'ns
dóna oportunitat. També hi ha
molta precarietat. Els sous no
donen per a poder
independitzar-se, etc. En la
pandèmia s'han vist agreujades
feines amb contacte. Cada dia
se'ns demana molta preparació
per a després la feina que
s'ofereix, se'ns demana molta

les mesures i portem EPI i tota
mena de mesures contra la
COVID-19. Actualment hi ha
menys facilitats d'accedir a llocs
de treball i els que hi ha ara
molts estan en "pinzetes". Pense
que quan hi ha una crisi sempre
hi ha un punt fort, i en aquesta
pandèmia hi ha sectors com
l'alimentació, la tecnologia i
alguns més s'han vist enfortits.”

titulació i les feines no són a

- “Fins al moment no havia

l'alçada. Has d'estar registrat en

tingut problemes per trobar

mil plataformes. Necessitem

feina. Ara, arran de la COVID,
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més polítiques enfocades al

estic a l'atur. Per tant, i com

jovent en matèria laboral,

indiquen les xifres oficials, l'atur

emancipació, etc.”

ha augmentat per al col·lectiu

“L’emancipació és temporal, no
podem acabar de formar els
nostres plans a llarg termini. La
sort dels joves sembla què siga
que ens deixen un pis

jove. Al País Valencià supera el
36% i a l'Estat espanyol el 40 per
cent. Per tant, hi haurà més
dificultat i major precarietat per
a la joventut.”

d'herència. L'emancipació

"Estic buscant feina, però és

està malament i pinta molt

temporal i sou precari."

malament."

- "M'agradaria molt estar

- “La precarietat sempre ha

treballant i guanyar un salari.

estat ahí, la pandèmia ho ha

He trobat dificultats d'empreses

agreujat. Al llarg de la pandèmia

amb gens de disponibilitat per a

han augmentat feines molt

contractar gent a causa

precàries, amazon, glovo, etc. Si

dels canvis i les reformes

el treball no acompanya,

estructurals. Les restriccions i el

com anem a poder emancipar-

teletreball no ajuden. Per

nos? Contractes d'un any, dos

descomptat que hi ha menys

anys, etc., no tenim seguretat.

facilitat per trobar treball arran

Després ens veiem amb el

la pandèmia."

problema de la jubilació també.”

- "Hi ha més dificultat,

- “En Onti gràcies a fer el clúster

també depén del sector del

de la Generalitat, s'han pogut

qual vulgues treballar, per

fer moltes feines, però eren molt exemple hostaleria difícilment es
precàries i
com demanaven molta
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experiència.”
"Moltes que les pràctiques no

mateixes condicions que abans
de la pandèmia."

siguen remunerades augmenta

- "És i serà un colp important a

la precarietat del jovent. De

les il·lusions de la joventut. Crisi

vegades aquestes persones que

rere crisi amb un denominador

fan pràctiques estan fent un lloc

comú: atur i precarietat. Les

estructural de l'empresa de

dades ja són alarmants: 36%

forma gratuïta."

d'atur jove al País Valencià i el
40% a l'Estat espanyol."
- "La pandèmia ha servit perquè
les institucions i les empreses es
posaren les piles en la
digitalització i en el teletreball.
Personalment, en l'àmbit laboral
valore molt positivament el
teletreball. En canvi, en l'àmbit
educatiu, trobe que la qualitat
educativa queda lluny de la
presencialitat, però que és
imprescindible garantir
l'educació siga com siga. Cal
continuar avançant en aquests
dos terrenys."

Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.
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4.2.7 ASPECTES A COMENTAR SOBRE L’EMANCIPACIÓ

A quina edat creus que et podries emancipar?
T’agradaria fer-ho, o ho veus complicat?
Quines possibilitats trobes? Quins inconvenients?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "Des del meu punt no puc

- "Crec que em podria

- "Em trobe mig emancipat

permetre'm anar a una

emancipar als 30 anys si tot fora

perquè visc en una casa que té

universitat privada i on està com

bé. Encara que m'agradaria ho

la meua àvia per poder estalvia i

a oferta pública els pisos estan

veig complicat a causa de la

poder emancipar-me amb més

molt cars. No sé si podré eixir

precarietat laboral del meu

facilitats. Trobe més

fora a estudiar per l'economia i

sector a Espanya."

inconvenients que facilitats

tal volta haja d'agafar-me una
carrera que tinga ací a
Ontinyent més o menys
relacionada amb allò que vull
estudiar."

- "Sí, les administracions tenen
el poder de decidir i vetlar pels
drets de la gent jove, perquè al
final estem quasi treballant
gratuïtament o bé pagant per

- "La meua carrera sí que està a

treballar. Seria important tindre

València, Castelló o Alacant, i

una oferta pública per a poder

tinc la sort que per part dels

viure d'una forma decent."

meus pares puc
permetre'm anar a estudiar

perquè pense que el lloguer està
molt elevat i s'ha d'anar a
terceres opcions, com ara,
compartir pis o buscar-te la vida
perquè isca un preu més
raonable, ja que si no és viure
per a treballar."
- "M'agradaria fer-ho en tindre
un treball consolidat. El gran

- "Em plantege l'emancipació,

inconvenient són els preus del

però no ho he descartat."

lloguer. Per tant, l'Ajuntament

- "Possiblement em podria

hauria de prendre el lideratge

emancipar als 27 anys, però ho

que li pertoca i generar lloguer

veig obscur, el tema Dels preus

per a persones joves i posar

d'habitatge i de lloguer junt amb

eines perquè aquest

fora."
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salaris mínims no ajuden."

preu fos assumible."

- "M'agradaria fer-ho prompte,

- "Sí que m'agradaria

però la perspectiva no és bona.

emancipar-me. No sé en quant

Entre els 25 i els 28, sent

de temps podré."

realista. Òbviament el preu dels
lloguers i la dificultat de les
empreses per contractar gent
jove són hàndicaps importants."

- “Les ajudes han anat a les
empreses, i no s'han rebut quasi
ajudes per a la ciutadania de
base, educativa. S'ha

- "Als 27/28 anys igual em

centrat a salvar el sistema

podria emancipar, en cas que

empresarial i no a la gent de

trobara un treball estable

base. Que l'administració ajude

prompte, i arribara a eixa edat

realment a qui ho necessitem

en un bon bagatge econòmic i

més, que es facen mesures reals

una perspectiva de futur

i no només ajudes superficials i

d'estabilitat, ho trobaria ideal."

es puga fer el millor possible."

- "M'agradaria als 26/27 anys.

- “L'administració pública caldria

He de seguir estudiant i

que escoltara més a la gent,

opositant i trobar feina fixa per

hauria de ser l'aliat de la gent,

poder emancipar-me."

dels grups més vulnerables.

- "M'encantaria poder fer-ho ja,
però actualment és impossible,
ja que els lloguers són molt
elevats, a banda de les despeses
de viure soles o amb parella."

L'administració pública, després
de la pandèmia, caldria que
buscara els problemes i treballar
per tal de pal·liar-los, etc. Que
des de les administracions
s'intente escoltar a la gent, que
una vegada es puga les
administracions se centren en el
jovent i puga realitzar polítiques
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enfocades a aquestes. Que
l'administració dins de la seua
possibilitat escolte a la gent i
siga un aliat més."
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.

4.2.8 AGREUJAMENT DEL JOVENT EN SALUT FÍSICA I SALUT MENTAL

Consideres que la teua salut física o mental s’ha vist agreujada?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "No hi ha massa xarxa pública

- "Les noves restriccions

- "La pandèmia m'ha permés

de salut mental. Les malalties

s'acumulen a un desgast que ja

realitzar més exercici físic

mentals estan augmentant i

esgota mentalment. Veure poc

perquè m'ha servit per a

s'està donant per unes

als amics i la família no ajuda

organitzar-me i complir les

circumstàncies que estem vivint.

a recuperar els ànims."

rutines que em marcava."

- "Considere que no he tingut

- "No, la pandèmia m'ha servit

problemes de salut mental

per a reencontrar-me amb

encara que potser haja tingut

l'esport. Respecte a la salut

episodis de més estrés a causa

mental, no he trobat cap canvi

- "L'ús de les mascaretes en

dels exàmens en línia durant el

llevat de la incertesa dels

l'esport, és un esforç igual que la

confinament. D'altra banda, la

primers dies d'estat d'alarma del

gent que es troba en el treball,

meua qualitat de somni si s'ha

passat mes de març del 2020."

és una bona mesura. Cal

vist molt afectada."

Cal millorar els recursos per
a accedir a la salut mental
independentment de la nostra
economia."

respectar a l'altra persona, si
anem per la serra i ens llevem la

- "És molt necessari. Sempre s'ha

- "Salut física tot bé. La salut

vist com un estigma, cal

mental s'ha notat una càrrega

desestigmatitzar-ho, i amb
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mascareta quan veiem a altra

molt dura, sobretot pel

aquestes situacions encara

gent ens l'hem de ficar."

tancament a casa. Frustració

més."

- "La meua salut física s'ha vist
agreujada."

perquè no s'ha pogut fer cap
mena de plans: laborals, socials,
etc. La joventut necessita una

- "Jo el que intentava fer era

via d'escapament

organitzar-me, teníem molts

psicològicament parlant.

- "No està normalitzat parlar
amb algú dels teus problemes.
La salut mental és una cosa molt
important, i sembla que no està
reconeguda."

de dueres, etc. Necessitava fer-

Insistir a buscar l'arrel del

me una planificació per tal de

problema. Hi ha carència gran

- "Sí, però en menys mesura del

poder tindre un seguit. Es

en ajuda psicològica gran quant

que podria haver imaginat. Al

perdien els hàbits, etc. Era

als joves. Molta gent també

final t'adaptes i habitues a la

necessària fer exercici, etc."

utilitza l'activitat física com a

nova situació."

- "D'una forma molt negativa a

escapament psicològic, no hi ha

la salut mental. Molts dels joves

via. La carència de la persona no

es veuran obligats a abandonar

s'està cobrint. Suport mitjançant

el país a la recerca

telèfon psicològic, etc. Que des

d'oportunitats."

de l'administració es done
psicòlegs específics per a la
joventut, focalitzar-nos en
millorar la salut mental del
jovent."
- "Abans de la pandèmia ja tenia
una idea muntada de com
anava a ser tot i la pandèmia
ens ho va desmuntar tot. Arriba
Nadal, però no puc ajuntar-me
en la família, incertesa en els
estudis, incertesa en els grups,
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amics, etc."
- "En el confinament s'ha notat
la salut física, s'ha vist
molt ressentida."
- "Si... Perquè físicament no
realitze tantes coses com
abans, pel fet que els centres
d'esport estan tancats i
mentalment perquè no es pot
fer quasi res i perquè la vida en
l'àmbit social ha canviat molt, el
fet de deixar de relacionar-te
amb gent afecta."
- "Temporalment el confinament
per a mi va ser molt dur. La
meua feina suposa treballar en
un col·lectiu molt complicat i
treballar amb ells a distància era
molt difícil, no tenia espais
diferenciats de feina, esglai,
etc. En l'àmbit mental desgasta
molt el fet de no poder tindre un
horari laboral fixe. De cara al
futur la incertesa em preocupa
molt, és molt difícil viure al dia a
dia, no tinc projectes de futur,
etc. El nivell d'ansietat respecte
a algunes situacions augmenta,
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no sabem com fer front, no
tenim eines per saber afrontarho, etc."
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.

4.2.9 IMPORTÀNCIA DE L’ATENCIÓ PSICOLÒGICA EN EL JOVENT

Com d’important creus que és l’assistència psicològica en els joves?
L’has necessitat o coneixes alguna persona del teu entorn que l’haja necessitat?
Has observat alguna carència?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "Molt important."

- "Considere que

- "Els joves són el futur, i pense

l'assistència psicològica és molt

que si no apostem per ells fent

important per evitar o tractar bé

que la cosa vaja bé, estem

els casos d'ansietat o depressió

abocats al fracàs. Per exemple,

que tan preocupant és entre els

ma mare que és psicòloga ha

joves."

duplicat els pacients per temes

- "No l'he necessitat però sí que
conec gent. Tampoc m'he parat
a fixar-me en les carències."
- "Generalment, ni tinc tanta
confiança amb gent que conec
amb ajuda psicològica."
- "És molt important, de fet

- "És prou important, pareix
invisible pero està. Sí, sí que

- "És importantíssima per sentir-

conec que l'hagen necessitat."

nos bé amb nosaltres mateixos.

hauríem d'anar tots. Sí, conec a
gent del meu voltant que ho ha
necessitat."

d'ansietat."

- "Importantíssima, de vegades
els joves tenim dificultat per
expressar els nostres sentiments
i pensaments. Conec persones
que l'han necessitat. És necessari
51
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necessitada. Sí que conec a gent
que la necessitada, però no per
la pandèmia."
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desestigmatitzar-ho."
- "Durant aquest any he vist com
és d'important eixe aspecte i
cada vegada més gent del meu
entorn està anant. El problema
que veig és que hi ha persones
que no poden fer front
econòmicament."
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.

4.2.10 NOUS PROBLEMES. ADDICCIONS

En el teu entorn has observat “nous problemes”? Quins?
T’has trobat en algun cas d’addiccions que s’haja agreujat arran la pandèmia?

Jovent d’entre 12-17 anys

Jovent d’entre 18-23 anys

Jovent d’entre 24-30 anys

- "Jo pense que a principi de

- "Problemes

- "He observat de cara a

tornar a l'estudi escolar, tenia la

socials especialment, ja que a

desplaçaments, psicològics,

por d'anar i que es produeixen

causa de les

laborals."

molts contagis. Moltes vegades

noves restriccions l'estil de vida

em costa entendre per què he

ha canviat molt. Problemes per

d'estar amb una sola persona al

a trobar-se amb la teua família

carrer i amb vint dintre d'una

o amics més pròxims."

aula."

- "Problemes d'atur, ERTO...
d'amistats que treballen fora
(Catalunya, principalment) que
no poder tornar al poble. Així

- "Quedar-te en casa corre el

com, gent que li costa assimilar

- "Sí, l'apagament de les

perill de l'augment de joc en

psicològicament totes les

relacions socials."

línia, de les xarxes socials, el fet

restriccions socials."
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- "Jo he gastat el mòbil molt més

de quedar-nos a casa connectat

- "Sí, sobretot amics i amigues

i a l'hora d'estudiar em costa un

a les xarxes pot augmentar

joves, estan desmotivats pel

poc més iniciar la concentració."

aquest fet d'una major

futur laboral i social."

- "En la nova normalitat he
utilitzat més el mòbil."

dependència a les noves
tecnologies. Tal volta les
relacions amb els pares

- "No nous problemes, però si
coses que ens han fet canviar a
l'entorn."

han empitjorat, el fet de tornar
a casa dels pares en aquesta

- "Jo en general jugue a

situació, etc."

videojocs, etc., li vaig dedicar
moltes més hores en

"Remarcaria la part de les
relacions socials. Proximitat

confinament, però era el meu
lloc de distracció."

física, distància física, etc. La
nostra forma de relacionar-nos

- "No, crec que en aquest sentit

ha canviat radicalment. Ha

he sigut prou responsable en

tingut molt d'impacte en

intentar no dependre massa de

negatiu."

les xarxes socials o d'altres."

- "Per a mi el fet de conéixer

- “Doncs sí que és veritat que en

gent nova, o estar en un lloc

les xarxes socials he incrementat

treballant amb molta gent i

el meu temps, abans estava més

tenir por d'estar allí per la

pel carrer i no mirava tant el

possibilitat de contagi. Em fa

mòbil i ara en estar a casa

por i que estiga molt ple de

tendisc a agafar-lo més.”

gent. Per la meua feina he

- “Personalment, no. Han

d'estar amb molta gent i em fa

aparegut estudis sobre

molta por, perquè es poden

l'increment de les apostes en

reunir 200 persones."

línia. Però cal destacar que més

- "Sí, l'apagament de les

que addicció, també
pot aparéixer una mena de
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relacions socials."
- "La tristesa dels més majors.
Haver de 'fer malabars'
per veure a la teua parella."

compra compulsiva a través
de l'e-commerce. Així, com
l'increment del temps d'ús de les
xarxes socials.”

- "He utilitzat més les xarxes
socials, etc."
Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2021.
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-

5. PROPOSTES
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Per concloure l'estudi, es presenta una síntesi del I Pla de Joventut d'Ontinyent (2019-2023) i una sèrie
de propostes elaborades a partir d’aquest estudi que cal que prenguen consciència i adopten les
administracions públiques i privades per a pal·liar les mancances i necessitats de la joventut de la
ciutat.

En aquest apartat es presenten els problemes ja existents en la població ontinyentina que ja
s'abordaven durant el desenvolupament del I Pla de Joventut (2019-2023). La desocupació juvenil és
una gran assignatura pendent present com a societat, tal com ho ratifiquen les taxes d'atur juvenil que
proporciona l'enquesta de població activa (EPA). Com a problema afegit, per tant, s'ha d'incloure la
falta d'expectatives laborals, així com l'acceptació generalitzada de precarietat laboral en l'etapa
juvenil. El mercat laboral local ofereix als joves, preferentment, llocs de treball que no requereixen
qualificació específica (predomini del sector de l'hostaleria i el sector tèxtil). L'accés a l'ocupació,
segons assenyalen els mateixos joves del municipi, no és el principal problema, sinó l'alt nivell
d'inestabilitat, temporalitat i precarietat dels contractes als quals generalment tenen accés. Un dels
altres assumptes tractats és la manca significativa a l'hora de traure profit els èxits professionals, socials
i culturals de les dones. S'assenyala que continua predominant la tendència d'abordar el gènere des de
la crítica i sense emfatitzar els avanços en igualtat.

Amb sintonia en el que s’ha comentat anteriorment i per tal d’assolir els objectius de l’estudi, una
vegada presentades les dues parts (quantitativa i qualitativa), es procedeix a comentar les propostes
extretes segons les necessitats trobades en el jovent ontinyentí. Són un total d’onze propostes:
A. Espais públics d'estudi amb connexió a internet per a potenciar les mancances del jovent.
B. Executar polítiques que fomenten l'ocupació juvenil en la ciutat d'Ontinyent.
C. Evitar realitzar contractes de treball precaris garantint una qualitat de vida.
D. Contribuir en contractes equitatius entre dones i homes, sense discriminació de gènere.
E. Potenciar polítiques públiques per al lloguer en la ciutat d'Ontinyent.
F. Polítiques públiques i privades que ajuden a millorar la percepció econòmica i laboral del jovent
ontinyentí.
G. Potenciar la garantia d’ajudes econòmiques per a la joventut estudiantil.
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H. Responsabilitat en la seguretat sanitària dels centres educatius.
I. Incloure activitats i habilitats d’educació emocional en els centres educatius.
J. Promoure activitats accessibles d’educació emocional per al jovent ontinyentí.
K. Proporcionar espais segurs d’oci a la ciutat d’Ontinyent.
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7. ANNEXES
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A) Annex I. Imatge de les publicacions en xarxes socials.
- Cartell i publicacions en xarxes socials sobre la primera part de l’estudi.
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-

Publicacions en xarxes socials sobre la segona part de l’estudi.
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B) Annex II. Enllaços de les notes de premsa sobre les publicacions de l’estudi.
1. “El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent obri una enquesta per a analitzar l’impacte del
coronavirus en els joves de la ciutat.” Enllaç: https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/el-conselllocal-de-la-joventut-dontinyent-obri-una-enquesta-per-a-analitzar-limpacte-del-coronavirus-enels-joves-de-la-ciutat/
2. “Última setmana per a respondre l’enquesta del CLJO sobre l’impacte de la pandèmia en els
joves.” Enllaç: https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/ultima-setmana-per-a-participar-enlenquesta-del-cljo-sobre-limpacte-de-la-pandemia-en-els-joves/
3. “El Consell de la Joventut d’Ontinyent inicia una enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 entre
els joves.” Enllaç: https://comarcalcv.com/el-consell-de-la-joventut-dontinyent-inicia-unaenquesta-sobre-limpacte-de-la-covid-19-entre-els-joves/
4. “El CLJO pregunta sobre los efectos del covid-19 en la juventud.” Enllaç:
https://loclar.es/es/educacion/el-cljo-pregunta-sobre-los-efectos-del-covid-19-en-la-juventud/
5. “El Consell Local de la Joventut d’Ontinyent comença la fase d’entrevistes de l’estudi sobre
l’afectació de la covid en la joventut.” Enllaç: https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/el-conselllocal-de-la-joventut-dontinyent-comenca-la-fase-dentrevistes-de-lestudi-sobre-lafectacio-de-lacovid-en-la-joventut/
6. “El
tècnic
del
CLJO
convida
a
participar
al
jovent.”
Enllaç:
https://play.cadenaser.com/audio/1612275554788/?fbclid=IwAR0heVzs_zuYxOzeDdyT5WEpQi
o9Cl-YIobIMdzWG4VmI2iLpMrhj7SdoYA
7. “La tècnica de participació convida al jovent ontinyentí a participar.” Enllaç:
https://play.cadenaser.com/audio/1613483923880/?fbclid=IwAR3MrtBvdUSSFKEFFiIne9ZZTzy
mcp-zVTlNZc2bkQ45GW9Mc9xLwMpmzs4
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C) Annex III. Enquesta per al jovent d’entre 12 i 17 anys.
BLOC SOCIODEMOGRÀFIC
En quina població o ciutat estàs empadronat?
Quina edat tens?
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
Sexe
Masculí
Femení
Quin és el teu nivell d'estudis? (que hages acabat)
Sense estudis
Primaris
ESO
Batxillerat
Cicle de formació de grau mitjà (CFGM)
Cicle de formació de grau superior (CFGS)
Altres
BLOC I. CONDICIONS DE VIDA I EMANCIPACIÓ
On vius actualment?
En un habitatge familiar amb els pares o algun d'ells
En un habitatge sol/a, independent de la família
En un habitatge compartit amb la parella.
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Habitatge familiar i durant el curs en un pis d'estudiants
A la teua casa tens un espai propi (habitació, despatx, entre altres) on pots realitzar les teues
activitats de classe sense interrupcions?
No
Sí
Sols en algunes ocasions
Com creus que la situació econòmica a la teua casa ha estat des de l'inici de la pandèmia?
Ha millorat
Segueix igual
Ha empitjorat
Ns/Nc
Com penses que serà la situació econòmica a la teua casa dins d'un any?
Millorarà
Es mantindrà
Empitjorarà
Ns/Nc
BLOC II. SITUACIÓ LABORAL DURANT EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
Sols si tens l'edat laboral (major de 16 anys) contesta aquesta pregunta. Has estat treballant
durant el període del confinament?
No
Sí
En cas que estigues en edat laboral (major de 16 anys) contesta aquesta pregunta. Et trobes en la
situació de cerca activa de feina?
No
Sí
Sols durant el període d'estiu
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Tens algun membre pròxim de la família (mare, pare, germà/na) que l’hagen acomiadat de la feina
a causa de l'actual situació econòmica?
No
Sí
Abans de la pandèmia ja tenia un membre pròxim de la família aturat
Com creus que és la situació laboral en les persones joves actualment?
Molt roïna 1 2 3 4 5 Molt bona
BLOC III. CONNEXIÓ A INTERNET I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
Tens accés d'internet a casa?
No
Sí
Disposes d’aparells (mòbil, ordinador, tableta, entre altres) per a connectar-te a internet?
No
Sí
Posseeixes tu sol/a un aparell amb connexió a internet? (en cas d’haver de compartir-lo marca
l’opció “no”).
No
Sí
Has necessitat utilitzar les tauletes "tablets" o dispositius electrònics que la Conselleria d'Educació
ha prestat durant l'estat d'alarma per tal d'acabar el curs?
No
Sí
BLOC IV. SITUACIÓ EDUCATIVA EN EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
Quantes hores has ocupat per a les activitats relacionades amb els estudis?
1-2 hores
3-4 hores
5 hores o més
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Has estat satisfet/a amb la coordinació i la gestió del teu centre d'estudis respecte a la docència
virtual?
Res satisfet/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt satisfet/a
De l'1 al 10, com de satisfet/a has estat amb els resultats (notes) obtingudes durant el
confinament?
Res satisfet/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt satisfet/a
Com hauries preferit que hagués sigut aquest curs?
Presencial, anar al centre educatiu tots els dies
A distància, des de casa
Mixta, combinar classes presencials i des de casa
Ns/Nc
BLOC V. CONVIVÈNCIA EN EL CONFINAMENT I RELACIONS SOCIALS
Amb qui has passat el confinament?
Família (mare, pare, germà, germana)
Altres familiars (oncles, iaio/a ...)
Amb la parella
Sol/a
En cas que no hages estat sol/a, com valoraries la convivència durant el confinament?
Molt roïna 1 2 3 4 5 Molt bona
Has sofert algun tipus d'aquestes violències durant el confinament?
Violència de gènere/violència masclista
Violència per la teua identitat sexual
Violència intrafamiliar (de pares a fills, iaios/oncles a nets/nebots/es)
Ns/Nc
Creus que el confinament en general ha afectat les teues relacions actuals amb els teus amics i
amigues?
Han millorat les relacions
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Estan igual
Ha empitjorat les relacions
Ns/Nc
BLOC VI. ACTIVITATS REALITZADES, SALUT FÍSICA I EMOCIONAL
En què creus que has invertit més temps durant el confinament?
Activitat física
Formació a distància
Televisió i plataformes streaming (Netflix, HBO, Prime)
Jocs online
Lectura
Cuina
Manualitats i activitats culturals
Altres
Creus que s'ha vist afectada la teua salut física pel confinament?
No
Sí
Ns/Nc
Consideres que s'ha vist afectada la teua salut mental pel confinament?
No
Sí
Ns/Nc
De l'1 al 5 com valoraries com t'has sentit durant el confinament?
Molt malament 1 2 3 4 5 Molt bé
Trobes que en l'actualitat et sents millor que en el període de confinament?
No
Sí
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No ho sé
BLOC VII. MITJANS DE COMUNICACIÓ
Has estat atent o atenta a les notícies sobre el coronavirus i el seu impacte en els mitjans de
comunicació?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
Des de els mitjans de comunicació s'ha mostrat una imatge irresponsable i despreocupada de la
joventut cap a les mesures de seguretat front a la pandèmia. Estàs d'acord amb eixa visió que s'ha
mostrat durant l'estiu i actualment?
No
Sí
Ns/Nc
BLOC VIII. PERCEPCIÓ DAVANT EL RISC DE LA COVID-19 I UN ALTRE POSSIBLE CONFINAMENT
De l'1 al 5 com et preocupa contagiar-te de coronavirus?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
De l'1 al 5 com et preocupa que alguna persona del teu entorn puga contagiar-se?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
De l'1 al 5 com et preocupa que tornem a un altre confinament?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
De l'1 al 5 com et preocupa que tornem a un altre confinament?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
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D) Annex IV. Enquesta per al jovent d’entre 18 i 23 anys.
BLOC SOCIODEMOGRÀFIC
En quina població o ciutat estàs empadronat?
Quina edat tens?
18 anys
19 anys
20 anys
21 anys
22 anys
23 anys
Sexe
Masculí
Femení
Quin és el teu nivell d'estudis? (que hages acabat)
Sense estudis
Primaris
ESO
Batxillerat
Cicle de formació de grau mitjà (CFGM)
Cicle de formació de grau superior (CFGS)
Grau universitari
Màster
Doctorat
Altres
BLOC I. CONDICIONS DE VIDA I EMANCIPACIÓ
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On vius actualment?
En un habitatge familiar amb els pares o algun d'ells
En un habitatge sol/a, independent de la família
En un habitatge compartit amb la parella
Habitatge familiar i durant el curs en un pis d'estudiants
Quin tipus d'habitatge tens?
Llogat
Habitatge en propietat
Ns/Nc
A la teua casa tens un espai propi (habitació, despatx, entre altres) on pots realitzar les teues
activitats sense interrupcions?
No
Sí
Sols en algunes ocasions
Com creus que ha estat la teua situació econòmica des de l'inici de la pandèmia?
Ha millorat
S'ha mantes
Ha empitjorat
Ns/Nc
Com penses que serà la teua situació econòmica en un any?
Millorarà
Es mantindrà
Empitjorarà
Ns/Nc
Et trobaves emancipat abans d'aquesta pandèmia i has deixat d'estar-ho a causa de la situació?
No, de moment he pogut tirar endavant
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No, no he estat mai emancipat
Sí, m'he trobat en l'obligació de fer-ho
En quina situació et trobes actualment?
Estic estudiant
Estic treballant
Estic estudiant i treballant
Em trobe a l'atur i estic cercant el meu primer treball
Em trobe a l'atur però ja he tingut algun contracte
Actualment no estudie, ni treballe, ni cerque feina
BLOC II. SITUACIÓ LABORAL DURANT EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
Has estat treballant durant el període del confinament?
No
Sí
En cas que tingues un treball contesta a la pregunta. Consideres que et trobes en una feina
precària?
No
Sí
Et trobes en la situació de cerca activa de feina?
No
Sí
Sols durant el període d'estiu
Tens algun membre pròxim de la família (mare, pare, germà/na) que l’hagen acomiadat de la feina
a causa de l'actual situació econòmica?
No
Sí
Abans de la pandèmia ja tenia un membre pròxim de la família aturat
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Com creus que és la situació laboral en les persones joves actualment?
Molt roïna 1 2 3 4 5 Molt bona
BLOC III CONNEXIÓ A INTERNET I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
Tens accés d'internet a casa?
No
Sí
Disposes d’aparells (mòbil, ordinador, tableta, entre altres) per a connectar-te a internet?
No
Sí
Posseeixes tu sol/a un aparell amb connexió a internet? (en cas d’haver de compartir-lo marca
l’opció “no”).
No
Sí
Has necessitat utilitzar les tauletes "tablets" o dispositius electrònics que la Conselleria d'Educació
ha prestat durant l'estat d'alarma per tal d'acabar el curs?
No
Sí
BLOC IV. SITUACIÓ EDUCATIVA EN EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
En cas que et trobes estudiant. Quantes hores has ocupat per a les activitats relacionades amb els
estudis?
1-2 hores
3-4 hores
5 hores o més
En cas que et trobes estudiant. Has estat satisfet/a amb la coordinació i la gestió del teu centre
d'estudis respecte a la docència virtual?
Res satisfet/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt satisfet/a
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En cas que et trobes estudiant. De l'1 al 10, com de satisfet/a has estat amb els resultats (notes)
obtingudes durant el confinament?
Res satisfet/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt satisfet/a
En cas que et trobes estudiant. Com hauries preferit que hagués sigut aquest curs?
Presencial, anar al centre educatiu tots els dies
A distància, des de casa
Mixte, combinar classes presencials i des de casa
Ns/Nc
BLOC V. CONVIVÈNCIA EN EL CONFINAMENT I RELACIONS SOCIALS
Amb qui has passat el confinament?
Família (mare, pare, germà, germana)
Altres familiars (oncles, iaio/a ...)
Amb la parella
Sol/a
En cas que no hages estat sol/a, com valoraries la convivència durant el confinament?
Molt roïna 1 2 3 4 5 Molt bona
Has sofert algun tipus d'aquestes violències durant el confinament?
Violència de gènere/violència masclista
Violència per la teua identitat sexual
Violència intrafamiliar (de pares a fills, iaios/oncles a nets/nebots/es)
Ns/Nc
Creus que el confinament en general ha afectat les teues relacions actuals amb els teus amics i
amigues?
Han millorat les relacions
Estan igual
Ha empitjorat les relacions
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Ns/Nc
BLOC VI. ACTIVITATS REALITZADES, SALUT FÍSICA I EMOCIONAL
En què creus que has invertit més temps durant el confinament?
Treballar
Activitat física
Formació a distància
Televisió i plataformes streaming (Netflix, HBO, Prime)
Jocs online
Lectura
Cuina
Manualitats i activitats culturals
Altres
Creus que s'ha vist afectada la teua salut física pel confinament?
No
Sí
Ns/Nc
Consideres que s'ha vist afectada la teua salut mental pel confinament?
No
Sí
Ns/Nc
De l'1 al 5 com valoraries com t'has sentit durant el confinament?
Molt malament 1 2 3 4 5 Molt bé
Trobes que en l'actualitat et sents millor que en el període de confinament?
No
Sí
Ns/Nc
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BLOC VII. MITJANS DE COMUNICACIÓ
Has estat atent o atenta a les notícies sobre el coronavirus i el seu impacte en els mitjans de
comunicació?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
Des de els mitjans de comunicació s'ha mostrat una imatge irresponsable i despreocupada de la
joventut cap a les mesures de seguretat front a la pandèmia. Estàs d'acord amb eixa visió que s'ha
mostrat durant l'estiu i actualment?
No
Sí
Ns/Nc
BLOC VIII. PERCEPCIÓ DAVANT EL RISC DE LA COVID-19 I UN ALTRE POSSIBLE CONFINAMENT
De l'1 al 5 com et preocupa contagiar-te de coronavirus?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
36. De l'1 al 5 com et preocupa que alguna persona del teu entorn puga contagiar-se?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
37. De l'1 al 5 com et preocupa que tornem a un altre confinament?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
38. De l'1 al 5 com et preocupa que tornem a un altre confinament?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
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E) Annex V. Enquesta per al jovent d’entre 24 i 30 anys.
BLOC SOCIODEMOGRÀFIC
En quina població o ciutat estàs empadronat?
Quina edat tens?
24 anys
25 anys
26 anys
27 anys
28 anys
29 anys
30 anys
Sexe
Masculí
Femení
Quin és el teu nivell d'estudis? (que hages acabat)
Sense estudis
Primaris
ESO
Batxillerat
Cicle de formació de grau mitjà (CFGM)
Cicle de formació de grau superior (CFGS)
Grau universitari
Màster
Doctorat
Altres
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BLOC I. CONDICIONS DE VIDA I EMANCIPACIÓ
On vius actualment?
En un habitatge familiar amb els pares o algun d'ells
En un habitatge sol/a, independent de la família
En un habitatge compartit amb la parella
Habitatge familiar i durant el curs en un pis d'estudiants
Quin tipus d'habitatge tens?
Llogat
Habitatge en propietat
Ns/Nc
A la teua casa tens un espai propi (habitació, despatx, entre altres) on pots realitzar les teues
activitats sense interrupcions?
No
Sí
Sols en algunes ocasions
Com creus que ha estat la teua situació econòmica des de l'inici de la pandèmia?
Ha millorat
S'ha mantes
Ha empitjorat
Ns/Nc
Com penses que serà la teua situació econòmica en un any?
Millorarà
Es mantindrà
Empitjorarà
Ns/Nc
Et trobaves emancipat abans d'aquesta pandèmia i has deixat d'estar-ho a causa de la situació?
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No, de moment he pogut tirar endavant
No, no he estat mai emancipat
Sí, m'he trobat en l'obligació de fer-ho
En quina situació et trobes actualment?
Estic estudiant
Estic treballant
Estic estudiant i treballant
Em trobe a l'atur i estic cercant el meu primer treball
Em trobe a l'atur però ja he tingut algun contracte
Actualment no estudie, ni treballe, ni cerque feina

BLOC II. SITUACIÓ LABORAL DURANT EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
Has estat treballant durant el període del confinament?
No
Sí
En cas que tingues un treball contesta a la pregunta. Consideres que et trobes en una feina
precària?
No
Sí
Et trobes en la situació de cerca activa de feina?
No
Sí
Sols durant el període d'estiu
Tens algun membre pròxim de la família (mare, pare, germà/na) que l’hagen acomiadat de la feina
a causa de l'actual situació econòmica?
No
79

CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT

Sí
Abans de la pandèmia ja tenia un membre pròxim de la família aturat
Com creus que és la situació laboral en les persones joves actualment?
Molt roïna 1 2 3 4 5 Molt bona

BLOC III. CONNEXIÓ A INTERNET I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
Tens accés d'internet a casa?
No
Sí
Disposes d’aparells (mòbil, ordinador, tableta, entre altres) per a connectar-te a internet?
No
Sí
Posseeixes tu sol/a un aparell amb connexió a internet? (en cas d’haver de compartir-lo marca
l’opció “no”).
No
Sí
Has necessitat utilitzar les tauletes "tablets" o dispositius electrònics que la Conselleria d'Educació
ha prestat durant l'estat d'alarma per tal d'acabar el curs?
No
Sí
BLOC IV. SITUACIÓ EDUCATIVA EN EL CONFINAMENT I EN L’ACTUALITAT
En cas que et trobes estudiant. Quantes hores has ocupat per a les activitats relacionades amb els
estudis?
1-2 hores
3-4 hores
5 hores o més
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En cas que et trobes estudiant. Has estat satisfet/a amb la coordinació i la gestió del teu centre
d'estudis respecte a la docència virtual?
Res satisfet/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt satisfet/a
En cas que et trobes estudiant. De l'1 al 10, com de satisfet/a has estat amb els resultats (notes)
obtingudes durant el confinament?
Res satisfet/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt satisfet/a
En cas que et trobes estudiant. Com hauries preferit que hagués sigut aquest curs?
Presencial, anar al centre educatiu tots els dies
A distància, des de casa
Mixte, combinar classes presencials i des de casa
Ns/Nc
BLOC V. CONVIVÈNCIA EN EL CONFINAMENT I RELACIONS SOCIALS
Amb qui has passat el confinament?
Família (mare, pare, germà, germana)
Altres familiars (oncles, iaio/a ...)
Amb la parella
Sol/a
En cas que no hages estat sol/a, com valoraries la convivència durant el confinament?
Molt roïna 1 2 3 4 5 Molt bona
Has sofert algun tipus d'aquestes violències durant el confinament?
Violència de gènere/violència masclista
Violència per la teua identitat sexual
Violència intrafamiliar (de pares a fills, iaios/oncles a nets/nebots/es)
Ns/Nc
Creus que el confinament en general ha afectat les teues relacions actuals amb els teus amics i
amigues?
Han millorat les relacions
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Estan igual
Ha empitjorat les relacions
Ns/Nc
BLOC VI. ACTIVITATS REALITZADES, SALUT FÍSICA I EMOCIONAL
En què creus que has invertit més temps durant el confinament?
Treballar
Activitat física
Formació a distància
Televisió i plataformes streaming (Netflix, HBO, Prime)
Jocs online
Lectura
Cuina
Manualitats i activitats culturals
Altres
Creus que s'ha vist afectada la teua salut física pel confinament?
No
Sí
Ns/Nc
Consideres que s'ha vist afectada la teua salut mental pel confinament?
No
Sí
Ns/Nc
De l'1 al 5 com valoraries com t'has sentit durant el confinament?
Molt malament 1 2 3 4 5 Molt bé
Trobes que en l'actualitat et sents millor que en el període de confinament?
No
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Sí
Ns/Nc
BLOC VII. MITJANS DE COMUNICACIÓ
Has estat atent o atenta a les notícies sobre el coronavirus i el seu impacte en els mitjans de
comunicació?
Poquíssim 1 2 3 4 5 6Moltíssim
Des de els mitjans de comunicació s'ha mostrat una imatge irresponsable i despreocupada de la
joventut cap a les mesures de seguretat front a la pandèmia. Estàs d'acord amb eixa visió que s'ha
mostrat durant l'estiu i actualment?
No
Sí
Ns/Nc
BLOC VIII. PERCEPCIÓ DAVANT EL RISC DE LA COVID-19 I UN ALTRE POSSIBLE CONFINAMENT
De l'1 al 5 com et preocupa contagiar-te de coronavirus?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
De l'1 al 5 com et preocupa que alguna persona del teu entorn puga contagiar-se?
Poquíssim 1 2 3 4 5 Moltíssim
De l'1 al 5 com et preocupa que tornem a un altre confinament?
Poquíssim 1 2 3 4 5Moltíssim
De l'1 al 5 com et preocupa que tornem a un altre confinament?
Poquíssim 1 2 3 4 5Moltíssim
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