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1. Informació bàsica de context 

Respostes per territori 

Edat 

Gènere 

Nacionalitat 

Estudis 

Situació familiar 

Tipus de llar 

Lloc de residència 

Situació laboral 

Tipus de situació laboral 

Tipus d’empresa 

 



1. Informació bàsica – Respostes per territori 

S’han rebut un total de 192 respostes vàlides i completes, d’un total 
de 336 rebudes, durant els mesos d’abril i maig de 2020, per via d’un 
mostreig no aleatori (oficines comarcals de joventut principalment, 
però també entitats ambientals) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta 

58 

51 

39 

44 



1. Informació bàsica - Edat 

L’edat mitjana de les participants és de 23,8 anys, i és força similar 
en els diferents territoris 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta 

Edat 24,0 23,2 24,6 23,6 



1. Informació bàsica - Gènere 

Més de la meitat de les participants és dona (55,7 %), amb una 
major presència al Baix Llobregat (70,6 %) i menor a la resta (al 
voltant del 50 %) 

 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

51,72 

70,59 

48,72 50 
55,73 

48,28 

29,41 

51,28 50 
44,27 

Dona Home 



1. Informació bàsica – Nacionalitat 

Tan sols un 2,6 % ha nascut a l’estranger (cap de les participants a 
la Terra Alta i al Baix Camp) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

100,0 

92,2 

97,4 

100,0 

97,4 

0,0 

7,8 

2,6 

0,0 

2,6 

En l'actual país de residència En un altre país 



1. Informació bàsica – Estudis 

Gairebé tres quartes parts tenen estudis superiors (més al 
Lluçanès, 90 %, menys al Baix Llobregat, 63 %) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

1,7 
9,8 

0,0 0,0 3,1 

24,1 

27,5 

10,3 

27,9 23,0 

74,1 

62,8 

89,7 

72,1 73,8 

Primària Secundària Superior (universitat o cicles formatius professionals) 



1. Informació bàsica – Situació familiar 

Més de la meitat és solter/a (55,7 %), més al Baix Llobregat (60 
%), menys a la Terra Alta (46,3 %) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

56,1 60,0 59,5 

46,3 
55,7 

43,9 40,0 40,5 

53,7 
44,3 

Solter/a En parella 



1. Informació bàsica – Situació familiar (2) 

Només un 6,4 % de les participants té fills (més a la Terra Alta, 12 
%, menys al Baix Llobregat, 2 %) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

3,5 2,0 
10,5 11,9 

6,4 

96,5 98,0 
89,5 88,1 

93,6 

Sí No 



1. Informació bàsica – Tipus de llar 

Una majoria (56,3 %) viu amb els pares, i una minoria (5,7 %) viu 
sol – ningú al Baix Llobregat, on és més comú viure amb amics 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

10,3 
0,0 

10,3 
2,3 5,7 

24,1 

23,5 

20,5 
22,7 

22,9 

53,5 

52,9 

59,0 
61,4 56,3 

12,1 
23,5 

10,3 13,6 15,1 

Vivint sol/a (i amb fills, si en té) 

Vivint amb la parella (i amb fill/s, si en té) 

Vivint amb els pares (i amb fill/s, si en té) 

Vivint amb amics, parents, o algú altre (i amb fill/s, si en té) 



1. Informació bàsica – Lloc de residència actual 

Un 39,1 % de les joves enquestades declara viure actualment en 
àrees estrictament urbanes (majoritàriament al centre d’una ciutat, 
20,8 %), mentre que un 60,9 % ho fa en àrees rurals (tant en nuclis 
propers a una ciutat, 30,2 %, com més allunyats, 27,6 %, però molt 
pocs joves viuen en llocs remots, 3,1 %) 

 

Lògicament, el Baix Llobregat té un caràcter més urbà (72,5 %), 
mentre que al Baix Camp els joves declaren viure més 
equitativament entre àrees urbanes (48,3 %) i rurals (51,7 %), 
essent un nucli rural proper a Reus el més comú (36,2 %). 

 

Les joves del Lluçanès es distribueixen entre nuclis rurals propers a 
ciutat (46,2 %) i d’altres més allunyats però no remots (53,9 %), 
mentre que a la Terra Alta la majoria (74,2 %) declara viure en 
nuclis rurals, incloent nuclis remots (13,6 %) 

 

 



1. Informació bàsica – Lloc de residència actual 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

29,3 33,3 

0,0 

13,6 
20,8 

12,1 
9,8 

0,0 

6,8 

7,8 

6,9 

29,4 

0,0 

2,3 

10,4 

36,2 

25,5 

46,2 
13,6 

30,2 

15,5 

2,0 

53,9 

50,0 

27,6 

0,0 
0,0 

0,0 

13,6 
3,1 

Centre d'una ciutat 

A la ciutat, però fora del centre 

A la perifèria de la ciutat (zona periurbana) 

En un nucli rural proper a una ciutat (distància convenient per a un desplaçament diari laboral) 

En un nucli rural 

En un nucli rural remot (distància superior a 60 minuts en transport motoritzat a una ciutat) 



1. Informació bàsica – Situació laboral 

Gairebé la meitat de les participants està ocupada (48,4 %), 
mentre que un 35,9 % estudia (més a la Terra Alta, 45, 5 %) i un 
13,5 % està a l’atur (més al Baix Llobregat, 19,6 %) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

37,9 

25,5 
35,9 

45,5 
35,9 

43,1 

51,0 

53,9 

47,7 

48,4 

17,2 
19,6 

7,7 
6,8 

13,5 

1,7 3,9 2,6 
0,0 2,1 

Estudiant Ocupat/da Desocupat/da (a l'atur) Inactiu/va (no cercant feina) 



1. Informació bàsica – Tipus de situació laboral 

Una majoria treballa de forma assalariada (80,2 %), més al Baix 
Llobregat (96,2 %), mentre que els emprenedors són minoria, 
però amb major presència al Lluçanès (30,6 %) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

80,0 

96,2 

69,6 72,7 
80,2 

12,0 

3,9 

8,7 
13,6 

9,4 

8,0 
0,0 

21,7 
0,0 

7,3 

0,0 
0,0 

0,0 
13,6 

3,1 

Treballador/a assalariat/da 

Emprenedor/a, treballador/a autònom/a o per compte propi 

Treballador/a assalariat/da i treballador/a autònom/a o per compte propi 

Membre de família en empresa familiar 



1. Informació bàsica – Tipus d’empresa 

Un 14,4 % treballa en una empresa agrària, però cap al Baix 
Llobregat i en canvi un 26,1 % al Lluçanès 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

16,0 

0,0 

26,1 
18,2 14,4 

84,0 

100,0 

73,9 
81,8 85,6 

Agrària Un altre tipus d'empresa 



2. Projectes de futur 

País de residència 

Lloc de residència 

Tipus de situació laboral 

Tipus d’empresa 

Estil de vida 

Obstacles 

 



2. Projectes de futur – País de residència 

Només 1 de cada 10 projecten el futur en un país estranger (més 
a Baix Camp i Baix Llobregat, menys a Lluçanès i Terra Alta) 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

86,2 86,3 

97,4 97,7 

91,2 

13,8 13,7 

2,6 2,3 

8,9 

En l'actual país de residència A l'estranger 



2. Projectes de futur – Lloc desitjat 

Només un 18,8 % vol viure en àrees urbanes, mentre que un 81,2 
% ho vol fer en àrees rurals (+ 20,3 p.p. en relació a situació 
actual), més a Lluçanès (84,6 %) i Terra Alta (86,3 %), menys a Baix 
Camp (75,9 %) i Baix Llobregat (66,7 %) 

 

No obstant, només un 3,7 % vol viure en àrees rurals remotes, 
preferint la majoria una àrea rural intermitja (39,1 %) o propera a 
una ciutat (38,5 %), essent la proximitat a ciutat més desitjada a 
Baix Camp (43,1 %) i Baix Llobregat (45,1 %) 



2. Projectes de futur – Lloc desitjat 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

8,6 11,8 
5,1 

0,0 
6,8 

8,6 
11,8 

2,6 9,1 
8,3 

3,5 

9,8 

0,0 0,0 

3,7 

43,1 

45,1 

41,0 

22,7 

38,5 

32,8 

21,6 

43,6 

63,6 

39,1 

3,5 0,0 
7,7 4,6 3,7 

Centre d'una ciutat 

A la ciutat, però fora del centre 

A la perifèria de la ciutat (zona periurbana) 

En un nucli rural proper a una ciutat (distància convenient per a un desplaçament diari laboral) 

En un nucli rural 

En un nucli rural remot (distància superior a 60 minuts en transport motoritzat a una ciutat) 



2. Projectes de futur – Lloc desitjat 

Preguntades obertament sobre les característiques del lloc 
desitjat per viure, un 25,5 % de les joves menciona explícitament 
que vol viure a un poble, de manera prou homogènia als diferents 
territoris 

Un 36 % de les joves de la Terra Alta menciona explícitament que 
vol viure al seu poble (molt per sobre de la resta de territoris), 
mentre que un 19 % de les joves del Baix Llobregat, més que la 
resta, menciona explícitament la proximitat a la ciutat 

Una majoria de joves (51 %) menciona explícitament que desitja 
viure en una casa, més a la Terra Alta (60 %), i al Baix Camp és 
destacable la proporció de joves que vol viure en un mas, masia o 
casa de pagès (23,1 %) 

Un entorn natural és mencionat explícitament per un 15,1 % de 
les joves, mentre que un 10,4 % vol viure a la muntanya i un 6,8 % 
valora el paisatge com a element clau en la decisió de localització 

 



2. Projectes de futur – Localitat 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

Un poble Al meu poble Prop d'una ciutat A la ciutat 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur – Allotjament 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

Casa Masia rural, casa de pagès Pis 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur – Entorn 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

16,0% 

18,0% 

Entorn natural Muntanya Paisatge, vistes 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur – Situació laboral 

Més d’un 40 % vol combinar el treball assalariat amb un projecte 
per compte propi (+ 34 p.p. en relació a situació actual 
declarada), un 20 % vol ser únicament emprenedor (+ 10 p.p.), i 
només un 38 % únicament assalariat (- 42 p.p.) 

 

El treball assalariat és la primera opció desitjada a les àrees 
urbanes (47,1 % al Baix Llobregat, 39,7 % al Baix Camp), mentre 
que la combinació de treball assalariat i projecte per compte 
propi és l’opció preferida en les zones més rurals (51,3 % al 
Lluçanès, 45,5 % a la Terra Alta) 



2. Projectes de futur – Situació laboral 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

39,7 
47,1 

33,3 29,6 
38,0 

24,1 
17,7 

15,4 25,0 

20,8 

36,2 35,3 

51,3 
45,5 41,2 

Treballador/a assalariat/da 

Emprenedor/a, autònom/a o treballador/a per compte propi 

Treballador/a assalariat/da i emprenedor/a, autònom/a o treballador/a per compte propi 



2. Projectes de futur – Empresa desitjada 

Un 17,7 % volen treballar en una empresa agrària (+ 3,3 p.p. 
respecte al percentatge actual de treballadors agraris), menys que 
actualment al Lluçanès (-4 p.p.), més a la resta, especialment al 
Baix Llobregat (+ 10 p.p.) 

 

Preguntades obertament sobre el seu futur professional, un 16,1 
% de les joves menciona explícitament el sector agroalimentari 
(més a la Terra Alta, 22 %), un 7,8 % el sector educatiu (més al 
Baix Llobregat, 10,9 %, on és la primera opció), i un 4,2 % el 
sector mediambiental 



2. Projectes de futur – Empresa desitjada 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

17,5 
9,8 

22,2 23,8 
17,7 

82,5 
90,2 

77,8 76,2 
82,3 

Agrària Un altre tipus d'empresa 



2. Projectes de futur – Empresa desitjada 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

TOTAL Terra Alta Baix Camp Lluçanès Baix Llobregat 

Agroalimentari 

Educació 

Mediambiental 



2. Projectes de futur – Estil de vida  

Preguntades obertament sobre l’estil de vida desitjat, la pràctica 
esportiva (15,6 %) és l’activitat d’oci més anomenada, junt amb 
les activitats culturals (15,1 %) i l’excursionisme, senderisme i/o 
passejos per entorns naturals (13,5 %). El cultiu d’un hort propi 
(7,3 %) o el turisme de cap de setmana i viatges en general (5,7 
%) són altres activitats mencionades 

Lògicament, els equipaments culturals (11,5 %) i esportius (5,2 %) 
són el tipus de recursos més explícitament demanats per les joves 
enquestades, junt amb establiments de restauració (4,2 %) i una 
bona connexió a Internet (3,6 %) i en transport públic (3,1 %) 

Una vida social activa, incloent voluntariat i desenvolupament de 
xarxes veïnals, és mencionada per un 16,7 % de les joves, mentre 
que un 10,4 % vol un estil de vida sostenible i responsable 
mediambientalment. Tranquil·litat (7,8 %), autosuficiència (6,8 %) 
i conciliació familiar (5,7 %) són altres elements destacats 

 

 



2. Projectes de futur – Estil  de vida  

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

Esport Activitats culturals Excursionisme o senderisme Horticultura 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur – Estil  de vida  

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

16,0% 

Equipaments 
culturals 

Equipaments 
esportius 

Restauració i oci Bona connexió a 
Internet 

Bona connexió en 
transport públic 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur – Estil  de vida  

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

Vida social activa, 
voluntariat 

Responsabilitat 
mediambiental, 

sostenibilitat 

Tranquil·litat Autosuficiència, 
autogestió, autonomia 

Conciliació familiar, 
flexibilitat horària 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur - Obstacles 

Preguntades obertament sobre els factors que poden 
obstaculitzar els seus projectes, les joves destaquen 
principalment aspectes econòmics: falta de capital (21,4 %, 
especialment Baix Camp, 30,8 %), falta d’oportunitats laborals 
(17,7 %, especialment Terra Alta, 24 %), funcionament del 
sistema econòmic (13,5 %, especialment Lluçanès, 18,2 %), 
precarietat laboral (12 %, especialment Baix Llobregat, 28,3 %) 

 

Altres obstacles mencionats explícitament són les dificultats per 
accedir a l’habitatge (10,4 %, singularment Lluçanès, 18,2 %), la 
falta d’infraestructures i serveis locals de diferents tipus (9,9 %), 
el despoblament i/o falta d’inversió en zones rurals (7,3 %, 
especialment Terra Alta, 18 %), i la incapacitat o ineficàcia dels 
governants (3,6 %, especialment Lluçanès, 9,1 %) 

 

 

 



2. Projectes de futur - Obstacles 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

Falta de capital Falta d'oportunitats laborals Economia, model econòmic, 
sistema econòmic 

Precarietat i/o inestabilitat 
laboral, salaris baixos 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur - Obstacles 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

Dificultat accés 
habitatge 

Falta d'infraestructures, 
equipaments i serveis 

locals 

Despoblament, falta 
inversió en zones rurals 

Incapacitat/ineficàcia 
dels governants 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 



2. Projectes de futur - Obstacles  

Relativament, els obstacles de futur valorats com a més 
importants per les joves han estat... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = gens important, 5 = molt important 

Obstacle Valoració (1-5)* 

Falta de capital 3,9 

Falta de llocs de treball 3,8 

Falta d’accés a l’habitatge 3,7 

Decadència sociocultural generalitzada 3,6 

Falta d’accés a un entorn sa i saludable 3,5 



2. Projectes de futur - Obstacles Baix Camp 

Els obstacles als projectes de futur més importants... al Baix 
Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = gens important, 5 = molt important 

 

Obstacle Valoració (1-5)* 

Falta de llocs de treball 3,9 

Falta de capital 3,9 

Falta d’accés a l’habitatge 3,7 

Falta d’accés a un entorn sa i saludable 3,6 

Decadència sociocultural generalitzada 3,4 



2. Projectes de futur - Obstacles Baix Llobregat 

Els obstacles als projectes de futur més importants... al Baix 
Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

 
  *1 = gens important, 5 = molt important 

Obstacle Valoració (1-5)* 

Falta de capital 4,1 

Falta d’accés a l’habitatge 3,9 

Falta de llocs de treball en l'àrea somiada 3,6 

Decadència sociocultural generalitzada 3,6 

Falta d’accés a un entorn sa i saludable 3,4 



2. Projectes de futur - Obstacles Lluçanès 

Els obstacles als projectes de futur més importants... al Lluçanès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = gens important, 5 = molt important 

 

Obstacle Valoració (1-5)* 

Falta de llocs de treball 3,9 

Falta de capital 3,9 

Falta d’accés a un entorn sa i saludable 3,8 

Falta d’accés a l’habitatge 3,8 

Decadència sociocultural generalitzada 3,8 



2. Projectes de futur - Obstacles Terra Alta 

Els obstacles als projectes de futur més importants... a la Terra 
Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   *1 = gens important, 5 = molt important 

 

Obstacle Valoració (1-5)* 

Falta de llocs de treball 4,0 

Falta de capital 3,7 

Falta de serveis locals 3,7 

Decadència sociocultural generalitzada 3,7 

Falta d’oportunitats de participació en la presa de 
decisions sociopolítiques o col·lectives 

3,7 



3. Impacte del canvi global 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

Augment de temperatura 

Canvis en els règims de 
precipitació 

Fenòmens naturals extrems 

Augment del risc d'incendis 

Pèrdua de biodiversitat i 
invasions biològiques 

Degradació del 
funcionament dels 

ecosistemes 

Sobreexplotació, 
esgotament o contaminació 

de recursos naturals 

Intensificació de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Abandonament de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Canvi d’usos del sòl i 
dinàmica del paisatge 

Urbanització 

 *1 = impacte molt negatiu, 5 = impacte molt positiu 



3. Impacte del canvi global 

Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons els 
joves condicionaran més negativament els seus projectes són... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = impacte molt negatiu, 5 = impacte molt positiu 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-5)* 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,4 

Augment del risc d'incendis 1,5 

Degradació del funcionament dels ecosistemes 1,5 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,6 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,6 



3. Impacte del canvi global 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

Augment de temperatura 

Canvis en els règims de 
precipitació 

Fenòmens naturals extrems 

Augment del risc d'incendis 

Pèrdua de biodiversitat i 
invasions biològiques 

Degradació del funcionament 
dels ecosistemes 

Sobreexplotació, esgotament o 
contaminació de recursos … 

Intensificació de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Abandonament de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Canvi d’usos del sòl i dinàmica 
del paisatge 

Urbanització 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta 

 *1 = impacte molt negatiu, 5 = impacte molt positiu 



3. Impacte del canvi global – Baix Camp 

Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons els 
joves condicionaran més negativament els seus projectes al Baix 
Camp són... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = impacte molt negatiu, 5 = impacte molt positiu 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-5)* 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,4 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,4 

Augment del risc d’incendis 1,5 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,5 

Degradació del funcionament dels ecosistemes 1,5 



3. Impacte del canvi global – Baix Llobregat 

Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons els 
joves condicionaran més negativament els seus projectes al Baix 
Llobregat són... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = impacte molt negatiu, 5 = impacte molt positiu 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-5)* 

Fenòmens naturals extrems 1,6 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,7 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,7 

Degradació del funcionament dels ecosistemes  1,7 

Augment del risc d’incendis 1,8 



3. Impacte del canvi global - Lluçanès 

Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons els 
joves condicionaran més negativament els seus projectes al 
Lluçanès són... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = impacte molt negatiu, 5 = impacte molt positiu 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-5)* 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,2 

Augment del risc d’incendis 1,3 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,4 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,4 

Fenòmens naturals extrems 1,4 



3. Impacte del canvi global – Terra Alta 

Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons els 
joves condicionaran més negativament els seus projectes a la 
Terra Alta són... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = impacte molt negatiu, 5 = impacte molt positiu 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-5)* 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,3 

Degradació del funcionament dels ecosistemes  1,5 

Augment del risc d’incendis 1,6 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,7 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,7 



4. Valoració política dels governs 

Valoració de l’acció política de la Generalitat vers el 
canvi global 

Valoració de l’acció política dels Ajuntaments vers el 
canvi global 

 



4. Valoració acció política dels governs 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

Canvi climàtic (augment 
de temperatura, canvis 

en els règims de 
precipitació, fenòmens … 

Augment del risc 
d'incendis 

Pèrdua de biodiversitat i 
invasions biològiques 

Degradació del 
funcionament dels 

ecosistemes 

Sobreexplotació, 
esgotament o 

contaminació de 
recursos naturals 

Intensificació de 
l’activitat agrícola i 

ramadera 

Abandonament de 
l’activitat agrícola i 

ramadera 

Canvi d’usos del sòl i 
dinàmica del paisatge 

Urbanització 

Generalitat 

Ajuntaments 

*1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que suficient 



4. Valoració acció política - Generalitat 

L’acció de la Generalitat per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera molt insuficient (1,7 sobre 4), especialment 
en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,6 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,6 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

1,6 

Degradació del funcionament dels ecosistemes  1,7 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,7 



4. Valoració acció política - Ajuntaments 

L’acció dels Ajuntaments per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera més aviat insuficient (2 sobre 4), 
especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Degradació del funcionament dels ecosistemes  1,9 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,9 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

1,9 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 2,0 

Canvi d’usos del sòl i dinàmica del paisatge 2,0 



4. Valoració acció Generalitat, per territoris 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

Canvi climàtic (augment de 
temperatura, canvis en els 
règims de precipitació, … 

Augment del risc d'incendis 

Pèrdua de biodiversitat i 
invasions biològiques 

Degradació del funcionament 
dels ecosistemes 

Sobreexplotació, esgotament 
o contaminació de recursos 

naturals 

Intensificació de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Abandonament de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Canvi d’usos del sòl i 
dinàmica del paisatge 

Urbanització 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta 

*1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que suficient 



4. Valoració acció Generalitat, Baix Camp 

L’acció de la Generalitat per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, al Baix Camp, molt insuficient (1,6 sobre 4), 
especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,4 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,5 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

1,5 



4. Valoració acció Generalitat, Baix Llobregat 

L’acció de la Generalitat per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, al Baix Llobregat, més aviat insuficient (1,9 
sobre 4), especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,7 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,7 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

1,8 



4. Valoració acció Generalitat, Lluçanès 

L’acció de la Generalitat per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, al Lluçanès, molt insuficient (1,6 sobre 4), 
especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

1,4 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,5 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

1,5 



4. Valoració acció Generalitat, Terra Alta 

L’acció de la Generalitat per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, a la Terra Alta, molt insuficient (1,6 sobre 4), 
especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,5 

Degradació del funcionament dels ecosistemes  1,5 

Augment del risc d’incendis 1,5 



4. Valoració acció Ajuntaments, per territoris 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

Canvi climàtic (augment de 
temperatura, canvis en els 
règims de precipitació, … 

Augment del risc d'incendis 

Pèrdua de biodiversitat i 
invasions biològiques 

Degradació del funcionament 
dels ecosistemes 

Sobreexplotació, esgotament o 
contaminació de recursos 

naturals 

Intensificació de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Abandonament de l’activitat 
agrícola i ramadera 

Canvi d’usos del sòl i dinàmica 
del paisatge 

Urbanització 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta 

*1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que suficient 



4. Valoració acció Ajuntaments, Baix Camp 

L’acció dels Ajuntaments per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, al Baix Camp, molt insuficient (1,7 sobre 4), 
especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

1,5 

Degradació del funcionament dels ecosistemes  1,6 

Abandonament de l’activitat agrícola i ramadera 1,6 



4. Valoració acció Ajuntaments, Baix Llobregat 

L’acció dels Ajuntaments per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, al Baix Llobregat, més aviat insuficient (2 
sobre 4), especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 1,9 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

2,0 

Canvi d’usos del sòl i dinàmica del paisatge 2,0 



4. Valoració acció Ajuntaments, Lluçanès 

L’acció dels Ajuntaments per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, al Lluçanès, més aviat insuficient (2,1 sobre 
4), especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Degradació del funcionament dels ecosistemes 2,0 

Sobreexplotació, esgotament o contaminació de 
recursos naturals 

2,0 

Canvi climàtic (augment de temperatura, règims de 
precipitació, fenòmens extrems) 

2,0 



4. Valoració acció Ajuntaments, Terra Alta 

L’acció dels Ajuntaments per a la mitigació de l’impacte del canvi 
global es considera, a la Terra Alta, més aviat insuficient (2,2 
sobre 4), especialment en relació als fenòmens... 

 

 

 

 

 

 

 

 *1 = insuficient del tot, 2 = més aviat insuficient, 3 = més aviat suficient, 4 = més que 

sificient 

 

 

Fenòmen de canvi Valoració (1-4)* 

Degradació del funcionament dels ecosistemes 1,9 

Pèrdua de biodiversitat i invasions biològiques 2,0 

Augment del risc d’incendis 2,1 



5. Actituds favorables al medi ambient 

Coneixement entitats de conservació 

Afiliació a entitats de conservació 

Visites a Espais Naturals 

Voluntariat i acció ambiental 

Pràctiques sostenibles 

 



5. Actituds – Coneixement entitats conservació 

Gairebé un 60 % dels joves coneix alguna entitat de conservació 
(més al Lluçanès, 76 %, menys al Baix Llobregat, 46 %) 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta Total 

66,7 

45,5 

75,8 

53,9 
59,9 

33,3 

54,6 

24,2 

46,2 
40,1 

No 

Sí 



5. Actituds – Afiliació a entitats de conservació 

Entre els que les coneixen, només un 24 % dels joves està afiliat a 
alguna entitat de conservació (més al Lluçanès, 44 %, menys a la 
Terra Alta, 9 %) 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Baix Camp Baix 
Llobregat 

Lluçanès Terra Alta Total 

23,5 19,2 

44,0 

9,1 

24,3 

76,5 80,8 

56,0 

90,9 

75,7 

No 

Sí 



5. Actituds – Visita Espais Naturals 

Gairebé un 85 % dels joves ha visitat en el darrer any un Espai 
Natural protegit (més a la Terra Alta, 97 %, menys al Baix Camp, 
72 %) 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta Total 

72,0 

83,7 
90,9 

97,4 

84,9 

28,0 

16,3 
9,1 

2,6 

15,2 

No 

Sí 



5. Actituds – Visita Espais Naturals (futur) 

Més d’un 95 % dels joves pretén visitar en un futur proper un 
Espai Natural 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta Total 

92,2 95,5 97,0 97,4 95,2 

7,8 4,6 3,0 2,6 4,8 

No 

Sí 



5. Actituds – Voluntariat i acció ambiental 

Gairebé la meitat dels joves enquestats (47,3 %) ha participat en 
el darrer any en alguna activitat de voluntariat ambiental 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta Total 

47,1 50,0 48,5 
43,6 47,3 

52,9 50,0 51,5 
56,4 52,7 

No 

Sí 



5. Actituds – Voluntariat ambiental (futur) 

Una àmplia majoria (83,1 %) pretén en un futur proper participar 
en alguna activitat de voluntariat ambiental (més al Lluçanès, 91 
%, menys al Baix Llobregat, 74 %) 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta Total 

84,3 
74,4 

90,9 
84,6 83,1 

15,7 
25,6 

9,1 
15,4 16,9 

No 

Sí 



5. Actituds – Pràctiques sostenibles 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 
Producció agroecològica 

Ramaderia extensiva 

Gestió forestal 
sostenible 

Conservació de la natura 
en general 

Producció d'energia 
renovable i localitzada 

Comercialització en 
canals curts 

Consum de producte de 
proximitat 

 *1 = no agradaria contribuir gens, 4 = agradaria contribuir molt 



5. Actituds – Pràctiques sostenibles 

Als joves enquestats els agradaria contribuir a un 
desenvolupament sostenible principalment a través de les 
següents pràctiques... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = no agradaria contribuir gens, 4 = agradaria contribuir molt 

 

Pràctica o activitat sostenible Valoració (1-4)* 

Consum de producte de proximitat 3,7 

Conservació de la natura en general 3,4 

Comercialització en canals curts 3,1 

Producció d’energia renovable i localitzada 3,1 



5. Actituds – Pràctiques sostenibles, territoris 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 
Producció agroecològica 

Ramaderia extensiva 

Gestió forestal sostenible 

Conservació de la natura 
en general 

Producció d'energia 
renovable i localitzada 

Comercialització en canals 
curts 

Consum de producte de 
proximitat 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta 

 *1 = no agradaria contribuir gens, 4 = agradaria contribuir molt 



5. Actituds – Pràctiques sostenibles, Baix Camp 

Als joves enquestats del Baix Camp els agradaria contribuir a un 
desenvolupament sostenible principalment a través de les 
següents pràctiques... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = no agradaria contribuir gens, 4 = agradaria contribuir molt 

 

Pràctica o activitat sostenible Valoració (1-4)* 

Consum de producte de proximitat 3,7 

Conservació de la natura en general 3,5 

Producció d’energia renovable i localitzada 3,1 

Comercialització en canals curts 3,1 



5. Actituds – Pràctiques sostenibles, Baix Llobr. 

Als joves enquestats del Baix Llobregat els agradaria contribuir a 
un desenvolupament sostenible principalment a través de les 
següents pràctiques... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = no agradaria contribuir gens, 4 = agradaria contribuir molt 

 

Pràctica o activitat sostenible Valoració (1-4)* 

Consum de producte de proximitat 3,4 

Conservació de la natura en general 3,3 

Producció d’energia renovable i localitzada 2,9 

Comercialització en canals curts 2,9 



5. Actituds – Pràctiques sostenibles, Lluçanès 

Als joves enquestats del Lluçanès els agradaria contribuir a un 
desenvolupament sostenible principalment a través de les 
següents pràctiques... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = no agradaria contribuir gens, 4 = agradaria contribuir molt 

 

Pràctica o activitat sostenible Valoració (1-4)* 

Consum de producte de proximitat 3,8 

Conservació de la natura en general 3,6 

Comercialització en canals curts 3,6 

Producció d’energia renovable i localitzada 3,4 



5. Actituds – Pràctiques sostenibles, Terra Alta 

Als joves enquestats de la Terra Alta els agradaria contribuir a un 
desenvolupament sostenible principalment a través de les 
següents pràctiques... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 = no agradaria contribuir gens, 4 = agradaria contribuir molt 

 

Pràctica o activitat sostenible Valoració (1-4)* 

Consum de producte de proximitat 3,8 

Conservació de la natura en general 3,3 

Comercialització en canals curts 3,1 

Producció d’energia renovable i localitzada 3,1 



GRÀCIES PER LA PARTICIPACIÓ I 
L’ATENCIÓ! 


