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1. PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Olius que presideixo, té entre les seves
prioritats promoure i fomentar les activitats socials i culturals entre tots els veïns i
veïnes del municipi. Som un poble petit i la seva població es troba distribuïda per
tot el territori municipal de forma disseminada i en una part important
concentrada al nucli urbà del Pi de Sant Just. Els esforços per a crear i fomentar
l’associacionisme i l’activitat lúdica i cultural, són constants i creiem que cal
intentar la cohesió i interacció dels habitants del municipi a través de les entitats
locals, tant municipals com supramunicipals.

Principalment l’esforç es centra en la població més jove. És una aposta de futur, ja
que creiem que esperonar aquest grup de població de manera que ells i elles
s’autogestionin tutelats/des per organismes com les associacions culturals,
Ajuntament i Consell Comarcal els permet anar creixent i crear formes sanes
d’organitzar l’esbarjo i els seus interessos socioculturals. I a la vegada, crear xarxa i
interacció social entre els veïns i les veïnes, que atès la situació actual de
pandèmia s’ha vist del tot afectada. Estem convençuts i convençudes que entre
l’Ajuntament d’Olius i el Consell Comarcal, amb els serveis específics de joventut,
podrem continuar creant propostes que interessin al nostre jovent i que acabin
sent punt de trobada i convivència.

L’Ajuntament d’Olius, amb l’ajuda dels Serveis Tècnics de l’Oficina Jove del
Solsonès, hem impulsat la redacció del nou Pla Local de Joventut (PLJ). Aquest
procés es concep com una oportunitat per revisar les polítiques de joventut
impulsades pel consistori en els darrers anys, analitzar les principals necessitats
de la població jove a les que cal donar resposta i definir un nou marc d’actuació
pels propers quatre anys.

Som un poble petit i la nostra població està distribuïda per tot el territori
municipal de forma dispersa i molt propera a la ciutat de Solsona, per aquesta raó
un dels nostres objectius principals és desenvolupar el sentiment pertinença,
d’arrelament al nostre poble. També, compartir, si s’escau, polítiques de joventut
amb els altres municipis de la comarca. Treballar per la cohesió social, trobar
complicitats amb els i les joves i donar resposta als seus reptes i necessitats és
una finalitat. Els i les joves representen el nostre futur com a municipi, i malgrat
que moltes vegades ens semblen allunyats, cal trobar les fórmules per establir la
comunicació, planificar i invertir en ells perquè es sentin ciutadans de ple dret.

Tampoc podem obviar com ens afecta la Covid 19 i com preveure les noves
situacions que ens trobarem durant el proper temps. El recolzament a la nostra
gent jove ha de ser una prioritat.

Antoni Márquez Macarro
Alcalde d’Olius
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2. MARC DE REFERÈNCIA

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de referència a nivell
discursiu i teòric pel que fa a les polítiques de joventut a Catalunya.

Pel que fa a nivell metodològic ens facilita un seguit de principis rectors sobre els
que pivota, així com diverses eines que ens permeten exportar en clau territorial
(comarcal i municipal) un model d’execució de polítiques de joventut que fomenti
la interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i la participació jove.

Principis rectors i metodològics del PNJCat:

- Rellevància: esdevé fonamental que les polítiques de joventut es trobin en
el sí de les polítiques públiques.

- Transformació i/o incidència: Les polítiques de joventut han de tenir una
voluntat explícita de transformar tant les condicions de vida de les
persones joves com el model de societat en general, i cal poder dotar-les
dels instruments i les eines necessàries perquè sigui possible.

- Apoderament: Potenciar que les persones joves siguin protagonistes del
seu projecte de vida ja sigui a nivell individual o col·lectiu.

- Inclusió: Cal dissenyar les polítiques de joventut des d’una perspectiva
inclusiva, on totes les persones es sentin representades.

- Instruments de desplegament: Cal intentar que les polítiques de joventut
que s’emmarquin dins del PNJCat s’adaptin als seus plantejaments.

- Impacte i/o avaluació: Cal disposar de mecanismes adients i acurats que
permetin avaluar l’impacte de les polítiques de joventut i la seva incidència
en el col·lectiu de persones joves.

- Abordatge integral: el disseny de les polítiques de joventut es planteja de
manera integral i transversal, actuant no només sobre la persona sino
sobre el seu entorn i context.

- Participació: Fomentar un model de governança democràtica en el qual
tots els agents institucionals i socials participin amb corresponsabilitat
mitjançant mecanismes que permetin articular la veu i l’acció dels actors
(formes de democràcia directa i semidirecta).

- Transformació: Cal dissenyar unes polítiques de joventut des d’una
perspectiva inclusiva i universalista pensant des d’una perspectiva global
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que es dirigeixen al conjunt dels joves per tal de lluitar contra les
desigualtats socials.

- Integralitat: Cal treballar des d’una perspectiva integral ja que cal
incorporar en les diferents fases de les polítiques de joventut a tots els
agents territorials i perspectives sectorials.

- Qualitat: Les polítiques de joventut s’han d’adaptar a la realitat social per tal
d’atendre les necessitats i els projectes de la gent jove.

Els principis rectors del PNJCat són el nostre punt de partida per tal de poder
incorporar-los a Pla Local de Joventut d’Olius 2022-2025 en les seves diferents
fases de diagnosi, disseny, implementació, gestió i avaluació. Les esmentades
directrius ens permetran generar una metodologia de treball pròpia per tal que el
producte resultant tingui en la seva essència els trets identificatius com a marc de
referència.

→ Eines de desplegament i planificació del PNJCat - Projecte Territori:

El Pla Local de Joventut s’encabeix dins del marc de referència PNJCat - projecte
territori adaptant en clau territorial i local i recollint les necessitats i prioritats
detectades per les regidories de joventut i consells comarcals:

- A nivell substantiu: necessitats dels i les joves i objectius de la intervenció
per línies de treball.

- A nivell operatiu: dificultats en el desplegament de les polítiques de
joventut i proposta d’estratègies de treball.

Finalment, concreta, planifica i articula les actuacions en polítiques de joventut de
les diferents administracions al territori per a la consecució dels objectius
estratègics del PNJCat - Projecte Territori (PATJ - PIECJ - PLJ).
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3. ANÀLISIS DE LA REALITAT JUVENIL (ARJ)

3.1 POBLACIÓ

● Context territorial

Olius, es troba al bell mig de la comarca del Solsonès. És un municipi molt ample
amb una extensió de 54,5 km², una altura d'uns 600 metres a nivell de riu, fins els
936 metres de la Torregassa i prop de 9 km d'amplitud d'est a oest.

Les seves terres rodegen tot el terme municipal de Solsona, menys per la part
nord que limita amb el municipi de Lladurs. Per llevant, limita amb Navès; pel sud
limita amb Clariana de Cardener, Riner i Llobera i per ponent limita amb Pinell de
Solsonès i Castellar de la Ribera.

→

● Context històric i patrimonial

El municipi d'Olius, amb una extensió d’uns 54km2, és molt ample degut a què
l'any 1847 s'uní el terme d'Olius amb el terme del Castellvell.. Dins el seu terme hi
han quatre parròquies: la de Sant Esteve d'Olius, la de Sant Just-Joval, la de Brics i
la del Castellvell. En el curs del riu Cardener s'hi troben importants i antics molins,
com el de Ratavilla (1098), el dels Cups (1080), el de Rodamilans (1092) i el molí del
Pont. També hi hagué una farga (1627).

L'home ha habitat aquests paratges des de molt antic. Els poblats ibèrics
d'Anceresa sobre el Vilaró Nou i el de Setelsis vora el Castellvell ens situen 400
anys abans de Crist. En temps dels romans la gent va abandonar els tossals per
conrear les terres planes d'Olius. Del pas dels àrabs no en queda rastre.

Amb la Reconquesta apareixen les primeres notícies escrites d'Olius. A l'any 985, el
prevere Duran dóna terres i vinyes a la casa de Sant Esteve, on hi vivia una petita
comunitat de clergues. En el castell d'Olius, on ara hi ha la Torreta, els comtes
d'Urgell hi residien llargues temporades. Sabem que, a l'any mil, el prior Ramón de
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Solsona es presentà a Olius i suplicà al comte Ermengol que concedís una carta
de franqueses pel seu monestir. El comte, a més de les franqueses, li donà la
propietat de la Muntada. En el testament d'Ermengol IV del 1.102 demana ser
enterrat a Solsona i dóna al monestir el castell d'Olius i tot el seu termenat, de tal
manera que als anys 1790 el bisbe de Solsona, Rafael Lasala, encara es titulava
senyor i marquès d'Olius.

L'any 1348, s'escampà arreu una gran epidèmia de peste que provocà una gran
mortaldat. Moltes cases d'Olius van quedar deshabitades i els camps erms sense
cultivar. El monestir de Solsona, durant els segles XV i XVI, entrà en franca
decadència, els canonges ja no vivien en el convent, els abats residien lluny i les
rendes no eren ben administrades.

El 1593 es creà el bisbat de Solsona. El 13 de febrer de 1595, els cònsols d'Olius
prestaren homenatge al nou bisbe com a senyor del castell i del terme d'Olius. La
bonança econòmica dels segles XVII i XVIII va permetre refer moltes cases d'Olius,
en algunes d'elles a les llindes de les portes encara es veu la data d'aquell temps.
També es fan molts retaules barrocs.

El segle XIX es caracteritza pels estralls de les guerres, la invasió de les tropes de
Napoleó (1808-1814), El Trienni Liberal (1820-1823), les tres guerres carlines
(1834-1875), van deixar la comarca plena de misèria. Mentre en altres llocs es
produïa la Revolució Industrial que portava un progrés al país, aquí es vivia la
profunda crisis de les comarques rurals amb un fort desplaçament de gent cap a
les àrees industrialitzades. Com si això fos poc, la fil.loxera va arruïnar les vinyes del
municipi.

No és fins a les dècades dels 50-70 que el municipi torna aixecar volada amb les
nombroses granges que s'obren en les cases de pagès i amb la urbanització de
Sant Just, situada al costat de la carretera a Solsona , amb la construcció d'uns
200 xalets i una zona industrial. L’any 1954 s’alçà la parròquia de Sant Just-Joval.

LA PARRÒQUIA D'OLIUS

El temple va ser consagrat l'any 1079 a
petició del comte d'Urgell i dels habitants
del lloc. L'altar de dalt es dedicà a Sant
Esteve i el de la cripta al Sant Sepulcre. La
cripta és la part més original de l'església i
forma un espai rectangular amb sis
columnes que s'obren en forma de
palmera i aguanten arcs de mig punt i
voltes d'aresta. La bellesa de la cripta és
molt valorada dins l’art romànic mundial i
ha donat fama a Olius.
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EL CEMENTIRI

A poca distància de l'església, es troba el
cementiri cristià d'Olius, inaugurat l’any
1915 obra de l'arquitecte Bernardí
Martorell, qui rebè la influència
modernista de Gaudí. Combina les
roques caigudes de la muntanya, símbol
del decaïment i mort, amb les fulles
d'alzines verdes, símbol de vida. És un
model de fantasia i novetat dins l'art
funerari modernista, ja que a Catalunya
es poden trobar panteons modernistes,
però com a cementiri és únic.

LES SITGES

A l’entorn de l'església es poden visitar unes sitges ibèriques d'uns 300 anys abans
de Crist, amb la novetat que no eren uns forats sols per guardar gra, sinó que per
la seva gran quantitat, unes 150, fa pensar que era un gran comerç de gra.

● Context poblacional

Olius és un municipi petit de 981 habitants, dels quals 232 són joves de 10 a 30
anys, majoritàriament de nacionalitat espanyola.

A continuació observem l’evolució de la població del municipi des de 2018 fins
l’actualitat: l’any 2019 la població va créixer un 2,60% respecte el 2018, però va
disminuir l’any 2020 fins als 981 ciutadans/es que es mantenen en l’actualitat.

Els següents gràfics ens mostren la relació de la població segons sexe i edat. La
franja d’edat més nombrosa és la que compren dels 40 als 49 anys amb 182
ciutadans/es, un 18.55%  respecte un total de 981.
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Pel que fa a la variable sexe, els homes representen el 53,61% i les dones el 46,38%.

Els i les joves d’Olius són un total de 232 d’entre 10-30 anys i representen un
23,65% de la població total. Els homes representen el 57,33% i les dones el 42,67%.

A continuació es pot observar la composició dels joves segons l’edat i el sexe:

El 97,84% de la població jove d’Olius és de nacionalitat espanyola, tan sols 5 joves
(3 homes i 2 dones) d’entre 25 i 29 anys ostenten una altra nacionalitat.
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CONCLUSIONS

El municipi d’Olius, amb 981 habitants, és el tercer municipi més gran en
població comarcal total.

La població municipal ha augmentat un 2,02% respecte l’any 2018.

La franja d’edat més nombrosa del municipi és dels 40-49 anys, un 18,55% de la
població total.

La població juvenil de 10 a 29 anys està formada per 216 joves: 138 es troben a la
franja de 10-19 anys (un 17,07%) i 78 joves es troben a la franja de 20-29 anys (un
7,95%) de la població total. El 57,33% són homes i un 42,67% són dones. El grup
d’edat més nombrós és de 12-15 anys amb 18 joves.

La nacionalitat predominant al municipi és l’espanyola, essent la població
estrangera un 2,54% del total. En quant a la població juvenil de 10 a 29 anys, un
97,84% és de nacionalitat espanyola, un 1,29% d’origen europeu i un 0,86% és
d’origen africà.

El col·lectiu de joves no espanyols està format per 5 joves d’entre 25 i 29 anys dels
quals un 60% són homes i un 40% dones.

Així doncs, podem dir que el perfil predominant de persona jove d’Olius és un
home d’entre 10 i 19 anys de nacionalitat espanyola.
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3.2 EDUCACIÓ

Els infants i joves del municipi assisteixen a l’escola primària i als instituts de
secundària al municipi veí i capital de comarca, Solsona. Per realitzar cicles
formatius poden assistir a l’Escola Agrària del Solsonès, al municipi del Pi de Sant
Just, Olius. Per realitzar l’educació superior no obligatòria s’han de desplaçar a
Manresa, Barcelona i Lleida.

Instal·lacions  educatives  ubicades al municipi d’Olius, al Pi de Sant Just:

● Llar d’infants El Pi

Llar d’infants de
titularitat
municipal
destinada a infants
de 0 a 3 anys.

● Escola Agrària d’Olius

Escola Agrària de
titularitat pública
del Departament
d’agricultura,
ramaderia, pesca i
alimentació de la
Generalitat de
Catalunya.

A continuació observem la relació d’alumnes residents segons lloc i nivell
d’estudis:
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CONCLUSIONS

El municipi d’Olius tan sols disposa d’una escola bressol municipal per a infants
de 0 a 3 anys i per tant, l’oferta educativa del municipi és molt reduïda.

Els infants i joves d’Olius s’han de desplaçar fora del municipi als centres de
primària de Solsona, dos públics i un concertat, i als centres d’educació
secundària, un de titularitat pública i un de concertada.

En referència als estudis postobligatoris, cicles formatius i estudis universitaris, la
major part dels i les joves es traslladen a les ciutats de Manresa, Barcelona i Lleida
per cursar-los.

Actualment, 70 joves que no resideixen al municipi d’Olius realitzen un Cicle
Formatiu de Grau Superior a l’Escola Agrària del Solsonès ubicada al municipi.
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3.3 TREBALL

La població juvenil d’Olius de 10 a 30 anys és de 232 persones, de les quals 123 són
joves majors de 16 anys. El fet de ser majors de 16 anys els i les ofereix la
possibilitat d’incorporar-se al món laboral i a cursar estudis postobligatori com un
Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior, Batxillerat o estudis universitaris
de primer, segon i tercer cicle.

Dades sobre l’atur juvenil registrat a Olius:

- Dels 123 joves >16anys, 7 estan a l’atur (5,69%).
La franja d’edat on es concentra la major part
de la població juvenil aturada és dels 25-29
anys (un 86%).

Atur juvenil de persones amb nacionalitat estrangera:

- De les 5 persones joves estrangeres del
municipi, 1 persona d’entre 25 i 29 anys
originaria del Magreb es troba en situació
d’atur (el 20% del total).

Nivell d’estudis dels i les joves en situació d’atur:

- Un 42,86% té estudis secundaris i un 42,86% estudis universitaris de segon i
tercer cicle (màster, postgrau i/o doctorat).

- El jove aturat d’origen Magrebí disposa del certificat d’estudis secundaris
obligatoris.

Sobre l’activitat econòmica en la qual els i les joves aturats i aturades busquen
feina, aquesta és majoritàriament el sector serveis amb un 57,14%.
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L’altre gran sector econòmic en el que els i les joves estan interessats/des en
desenvolupar-se professionalment és el de la indústria amb un 42,86%. Si tenim
en compte l’edat, els i les joves d’entre 20 i 24 anys els i les atrau el sector serveis.

Pel que fa al atur juvenil estranger segons activitat econòmica, hi ha un jove
aturat d’entre 25 i 29 anys que busca feina al sector de la industria.

CONCLUSIONS

Cal insistir que l’atur juvenil al municipi d’Olius és baix, d’un 5,69%. També hem de
tenir en compte que els números absoluts d’atur juvenil són molt baixos, 7 joves.
Si comparem les dades amb les de la resta de Catalunya, podem afirmar que
l’atur juvenil no és un del problemes principals del municipi. El 86% de l’atur
juvenil d’Olius es troba en les franges d’edat dels 19 als 25 anys.

Per altra banda, observem com la inserció laboral dels i les joves estrangers/es al
municipi és alta, doncs tan sols 1 dels 5 joves estrangers està a l’atur.

En quant a nivell d’estudis, podem comprovar que els i les joves en situació d’atur
són persones que com a mínim tenen la titulació d’ESO. Cal destacar que un
42,86% dels i les joves a l’atur tenen estudis universitaris de segon i tercer cicle, és
a dir, un títol de màster, postgrau o doctorat. És important qüestionar-nos per què
aquests joves amb aquest perfil formatiu i acadèmic està a l’atur.

Pel que fa a l’activitat econòmica predominant, el sector serveis amb un 57,14%,
seguit de la indústria amb un 42,86% són els que concentren l’atur juvenil.

Finalment, es ressalta que el perfil de jove aturat d’Olius segons les
característiques demogràfiques és un home d’entre 25 i 29 anys amb nacionalitat
espanyola amb estudis secundaris o universitaris de segon i tercer cicle, que
busca feina al sector serveis.
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3.4 HABITATGE I EMANCIPACIÓ

La població juvenil d’Olius de 10 a 30 anys és de 232 persones, de les quals 115 són
>18 anys i per tant, poden optar a firmar un contracte de lloguer i emancipar-se.

El Consell Comarcal del Solsonès posa a l’abast dels i les joves de 18 a 35 anys un
programa d’ajudes a l’habitatge per fer front al pagament del lloguer. Un 25%
dels i les joves del Solsonés reben aquesta ajuda. Tan sols 2 joves d’Olius, un 1,73%
gaudeix d’aquest ajut.

Segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Solsonès d’abril 2021, el 100% de
les persones beneficiàries d’aquests ajuts són un total de dues dones de
nacionalitat espanyola. Les franges d’edat on es concentren els joves són entre 26
i 30 anys. Remarcar que les dades presentades poden estar esbiaixades ja que la
mida de la població enquestada és molt petita.

Segons les dades de les enquestes d’emancipació:

- Un 64,7% pensa que arribat el moment
d’emancipar-se, ho faran en un habitatge
de lloguer amb amics i/o amigues,
preferentment en un habitatge urbà
(64,71%).

- Un 5,88% vol fer-ho en parella.
- Un 17,65% vol viure sol o sola.
- Un 23,53% vol continuar vivint a Olius quan

s’emancipi, un 5,88% no ho sap i un 23,53%
no vol seguir vivint a Olius.
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CONCLUSIONS

El municipi d’Olius està dividit en quatre parròquies: Sant Esteve d’Olius,
Castellvell, Brics i Sant Just Joval. En aquesta última parròquia trobem l’únic nucli
urbà de tot el municipi, la urbanització del Pi de Sant Just. És en aquest nucli
urbà on viuen la major part dels joves.

Cal insistir en que el nombre de joves d’Olius que han sol·licitat i se’ls ha
reconegut una ajuda econòmica per a fer front al lloguer és molt baix, un 1,73%
respecte la població juvenil total d’entre 18 i 30 anys.

Els i les joves que accedeixen a l’ajut tenen una edat compresa entre els 26 i 30
anys.

En referència al perfil de jove beneficiari i beneficiaria dels ajuts al lloguer és una
jove espanyola d’entre 26 i 30 anys.

Finalment, destacar que tan sols un 23,53% dels i les joves voldrà viure al
municipi quan s’emancipi i un 52,94% no ho sap.
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3.5 OCI I LLEURE

Al municipi d’Olius hi ha una manca d’estructures destinades a organitzar
activitats de lleure i oci. La majoria de les activitats extraescolars programades
són de l’àmbit esportiu; dues d’elles organitzades pel Consell Comarcal del
Solsonès, i una a iniciativa juvenil, deslligada de les administracions. Tanmateix,
destacar les activitats extraescolars destinades a infants d’entre 4 i 9 anys que
organitza la CRUC al municipi.

El fet de que els i les joves assisteixin a l’escola i als instituts de Solsona, propicia el
fet de que també realitzin les activitats extraescolars i de lleure al municipi veí, tal i
com es reflecteix en la taula següent:

Destacar el paper de les dues entitats que ofereixen activitats de lleure al
municipi de Solsona, l’Esplai Riallera i AEiG Pere Claret. Actualment, 14 infants i
joves d’Olius d’entre 5-20 anys participen d’aquestes activitats: 5 a l’Esplai Riallera
(36%) i 9 a l’AEiG Pere Claret (64%).

Segons dades facilitades per les entitats, el perfil de joves i infants d’Olius que
participen en cadascuna de les entitats és diferent; l’Esplai Riallera aglutina els
infants i joves de menys edat, i AEiG Pere Claret, els de major edat.

Pel que fa al lleure en període de vacances escolars, a Olius trobem dues entitats
que organitzen activitats de lleure, ESCAMN/CRUC i GESPORT (empresa que
gestiona les instal·lacions esportives). Cal destacar que de les activitats
organitzades per aquests, només en una poden participar els i les joves d’Olius, el
joc d’orientació nocturn.
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Pel que fa al temps lliure i d’oci, les dades de l’enquesta mostren que:

- El 69, 77% passen el seu temps lliure a Solsona perquè és on viuen els seus
amics i amigues i un 17,44% ho fan a Olius.

- El 5,8% equilibra el seu temps d’oci i lleure entre els dos municipis.
- Al 58,82% els hi agradaria passar més temps lliure a Olius.
- El 58,82% del amics i amigues dels i les joves d’Olius no estan disposats/es a

passar el seu temps lliure a Olius, perquè han de traslladar-se
expressament i no hi ha punts de reunió ni oferta d’activitats.

CONCLUSIONS

El municipi d’Olius compta amb tres activitats extraescolars, dos de les quals
organitza el Consell Comarcal del Solsonès, i una iniciativa particular juvenil.

Els infants i joves d’Olius realitzen la major part de les extraescolars al municipi veí
de Solsona, on es troben els centres educatius de referència. Aquest fet, genera
que els i les joves i infants d’Olius es relacionin amb els i les joves i infants de
Solsona i s’impliquin en les activitats que es realitzen a la capital comarcal.

En referència a les activitats juvenils que s’organitzen a Olius, hi participen 49
joves: 20 joves a Riders, 20 joves al Club de Bitlles Olius i 9 joves al Fútbol Sala.

Pel que fa a l’educació en el lleure, Olius no disposa de cap entitat i els infants i
joves interessats/des en realitzar-ne es desplacen a Solsona per a poder fer-ho.
L’AEiG Pere Claret és l’entitat de preferència pels i les joves d’entre 11-20 anys.
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En relació al lleure en el període de vacances escolars, els i les joves d’Olius només
disposen d’una activitat, el joc d’orientació nocturn organitzat per GESPORT.
Aquesta activitat està adreçada a totes les persones d’entre 5 i 47 anys.

En referència al temps d’oci i lleure, la majoria de joves del municipi (un 69,77%)
passen el seu temps lliure al municipi veí de Solsona, on viuen els seus amics i
amigues i només un 17,44% el passen al municipi d’Olius.

Finalment, remarcar que un 58,82% dels i les joves voldrien passar més temps
lliure a Olius.
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3.6 OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS

A l’octubre del 2018 és va inaugurar l’Oficina Jove del Solsonès a la capital de la
comarca, Solsona com un espai de trobada on poder atendre les necessitats i
interessos dels i les joves de la comarca. Al llarg d’aquests anys, l’Oficina Jove s’ha
donat a conèixer i a consolidat alguns dels seus programes i serveis com
l’educació, el treball i la participació. Actualment s’està treballant per a assentar
els serveis de salut i mobilitat internacional.

En referència als i les joves del municipi d’Olius, aquests tenen el seu abast
l’Oficina Jove tant via correu electrònic, telefónica o presencial (a 15 minuts amb
transport privat des del nucli urbà del Pi de Sant Just).

Un 94,12% d’aquest coneixen l’Oficina Jove però el 64,71% no han utilitzat cap dels
serveis. Dels i les joves que si que s’han adreçat a l’Oficina Jove, els serveis més
utilitzats han estat el carnet jove del Solsonès (30 joves gaudeixen dels
descomptes i avantatges en serveis i comerços de la comarca), educació (beques
i ajuts, Fira de l’Estudiant...) i treball (Formació, orientació laboral, currículum etc.).

Pel que fa a les eines digitals i les xarxes socials, un 70,59% dels i les joves d’Olius
no coneix la pàgina web de l’Oficina Jove del Solsonès. Un 76,47% dels i les joves
d’Olius segueixen el perfil de l’Oficina Jove a l’Instagram i un 17,65% no segueix
cap dels perfils digital de l’Oficina Jove (les xarxes socials i el web). En referència a
les publicacions d’aquestes, un 58,82% les considera útils i un 41,18% no les coneix.

18



→ Catàleg de serveis de l’Oficina Jove del Solsonès

CONCLUSIONS

L’Oficina Jove del Solsonès s’ha donat a conèixer als i les joves del municipi
d’Olius; un 94,12% d’ells i elles la coneix.

Els serveis més utilitzats pels i les joves del municipi han sigut: Educació i Carnet
Jove amb un 22,73% cadascun i General amb un 4,55%.

El perfil de joves que han utilitzat algún servei presentat des de l’Oficina és un
jove d’entre 14 i 16 anys.

Des de l’Oficina Jove s’han realitzar xerrades i tallers a tots els centres educatius
del Solsonès, en els quals hi assisteixen els i les joves d’Olius. Pel que fa a la
iniciativa del carnet jove del Solsonès, 30 joves s’hi han unit.

En relació a les xarxes socials, un 76,47% dels i les joves segueixen el perfil
d’instagram de l’Oficina Jove i un 41, 18% considera les publicacions a xarxes i al
web útils.

Pel que fa a la web de l’Oficina Jove, un 70,59% del total enquestat no la coneixia.
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3.7 ANÀLISIS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT D’ÀMBIT LOCAL

3.7.1. Activitats organitzades

Les polítiques de joventut a nivell local s’han centrat bàsicament en fomentar la
participació dels i les joves i la dinamització d’espais oberts.

Aquest dos objectius, participació i dinamització d’espais oberts, s’han pogut
unificar a través de l’esport. Mitjançant les instal·lacions esportives municipals, els i
les joves d’Olius s’han unit per a formar grups i participar conjuntament en la lliga
comarcal de Bitlles i la Lliga comarcal de Fútbol Sala.

Tanmateix, l’Ajuntament té signat un conveni amb GESPORT, una empresa
externa de gestió d’instal·lacions esportives, que unifica a través de l’esport i el
lleure els objectius de participació dels i les joves i la dinamització d’espais oberts
que són objectiu cabdal del consistori.

Agenda d’activitats gestionades per GESPORT

Casal de setembre La primera setmana de setembre, abans de l’inici del curs escolar es
duen a terme activitats esportives i de lleure per a nens i nenes de 3
a 12 anys a la piscina del Pi de Sant Just i als locals de l’Ajuntament
d’Olius.

Casal de Nadal
Casal de Setmana Santa

Durant les vacances de Nadal i Setmana santa entre setmana
s’organitzen diverses activitats dins de l’Ajuntament d’Olius, a causa
de la climatologia per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

Activitats
multi esportives
d’estiu del Pi

Durant 10 setmanes els matins d’estiu a la piscina i a les instal.lacions
esportives es duen a terme diverses activitats esportives i de lleure i
altres de caire cultural i educatiu com monogràfics de dones
representatives, contes sobre la diversitat familiar o d’identitat de
gènere. Està adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys, on el 50% són de
Solsona i l’altre 50% són del municipi d’Olius.

Joc d’orientació
nocturn d’estiu

Durant l’estiu a la Plaça de l’Olivera del Pi de Sant Just es realitza el
joc d’orientació on hi participen persones de totes les edats, de 6 a 50
anys amb l’objectiu de fer una descoberta nocturna de l’entorn del
municipi.

Jornades
esportives d’estiu

Durant la temporada d’estiu, de juny a setembre s’organitzada cada
tarda durant 1 hora les jornades esportives adreçades a nens i nenes
de 6 a 16 anys.

Torneig de pàdel i
vollei platja

Tornejos de les disciplines esportives grupals de pàdel i volei platja
adreçat a persones de 16 a 50 anys durant el mes de juliol.

Torneig
“24h de fútbol sala
Olius Cup”

Durant 24h, de 21h del vespre de divendre a 21h del vespre de
dissabte durant el mes de juliol 12 equips de diferents municipis i
edats disputen al camp municipal del Pi de Sant Just diversos partits
de futbol amb entrega final de premis i trofeus.

Torneig Infantil
de fútbol sala

Els i les joves de 8 a 16 anys juguen d’11h del matí a 20h de la tarda
durant un dia de juliol, una activitat que aglutina nombrós públic i
compta també amb entrega final de premis i trofeus.
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Tanmateix, des de l’Ajuntament s’ha impulsat la cantada i ballada de caramelles
per Pasqua. Aquesta activitat s’ha vist afectada els últims anys pel context de
pandèmia sanitària i no s’ha pogut realitzar. D’altra banda, per iniciativa dels i les
joves i sense el suport inicial de l’Ajuntament, s’ha creat el grup de Riders, una
associació de joves que gira al voltant de la bicicleta i les acrobàcies.

En relació a les activitats organitzades:

- El 55,56% les valoren amb
una nota de 2/4, el 30,86%
amb 3/4 i el 61,73% les
valoren amb un suspens.

- El 94,12% considera
necessari organitzar-ne més.

- El 50% desconeix les
activitats que s’organitzen al
municipi.

Tot i així, el mitjà de difusió de les activitats que més èxit té són les xarxes socials
que permet a un 29% dels i les joves conèixer l’oferta.

Agenda d’activitats:

- El format de preferència pels i les joves a l’hora de rebre la informació és
Instagram (50%) i la llista de difusió de whatsapp (32%).

- El 88,24% prefereix una agenda d’activitats juvenils estable.
- El 52,94% dels i les joves aposten per una agenda comarcal compartida.
- El 35,29% aposta per una agenda municipal d’Olius.

21



Des del Consistori, i amb el suport del Consell Comarcal del Solsonés i l’Oficina
Jove, s’ha dut a terme un procés participatiu amb la intervenció dels joves de 14 a
30 anys del municipi.

Durant la seva realització s’han posat de manifest les necessitats i els interessos
dels i les joves i l’avaluació de les polítiques de joventut dutes a terme.

Resultats de l’enquesta sobre els problemes derivats de les característiques
geogràfiques del municipi:

- El 66,67% dels joves creuen que el principal problema és la dependència
social (els amics i amigues resideixen a Solsona, pocs punts de reunió al
municipi...) i el transport (dependència del cotxe/moto/pares per anar a
Solsona a veure els amics, bus interurbà molt lent...).

- El 16,67% veu en la manca de permís per utilitzar les instal·lacions
esportives un altre problema.

- El 16,67% creu que no hi ha cap problemàtica, que l’ajuntament ha facilitat
que els joves es puguin quedar al municipi.

- El 70,59% dels i les joves creuen que aquests fets condicionen la seva
implicació al municipi.

- El 76, 47% creu que s’ha de potenciar la implicació juvenil mitjançant més
activitats, la utilització de les instal·lacions esportives, esdeveniments
juvenils etc.

- El 88,24% pensa que les activitats organitzades actualment des de
l’Ajuntament no els i les implica.

Finalment, destacar que el 34,15% dels i les joves pensa que l’Oficina Jove del
Solsonès ha de tractar el tema d’oci i lleure al municipi d’Olius i segons un 29,27%
dels i les joves també s’hauria de tractar la temàtica d’esports.
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CONCLUSIONS

L’ajuntament d’Olius juntament amb altres ens públics organitzen activitats
durant l’any al municipi, lliga de bitlles i de futbol sala, activitats lúdiques durant la
setmana santa i el nadal, jornades esportives... De totes elles, els i les joves poden
participar en tres d’aquestes: lliga de bitlles, lliga de futbol sala i el joc
d’orientació nocturn (dues d’aquestes estan organitzades des del Consell
Comarcal i estan relacionades amb l’esport).

Segons les dades extretes de l’enquesta realitzada als i les joves del municipi:

- El 55,56% valora amb un 2/4 les activitats organitzades des de l’Ajuntament.
- El 94,12% veuen la necessitat d’organitzar més activitats adreçades al públic

juvenil, doncs les activitats organitzades actualment en el municipi no els i
les impliquen.

- El 50% no s'assabenta de les activitats que es duen a terme al municipi.
- El 56% assegura que Instagram és el canal de difusió preferit per a obtenir

aquesta informació.
- El 76,47% creu que cal potenciar la implicació mitjançant activitats,

l’utilització de les instal·lacions juvenil, bar, festes i esdeveniments juvenils.

El col·lectiu jove d’Olius aposta per una agenda estable d’activitats al municipi i
una agenda d’activitats compartida a nivell comarcal.

Finalment, els i les joves han posat de manifest els principals problemes i
necessitats que els competen, essent la dependència social (pocs punts de
reunió a Olius, els amics i les amigues són de Solsona... ) i el transport
(dependència del cotxe/motocicleta/pares, bus interurbà molt lent...) les
problemàtiques més importants que  condicionen la seva implicació al municipi.
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3.7.2 Entitats juvenils d’àmbit local

Les característiques geogràfiques del municipi, concretament la seva proximitat a
la capital de la comarca, provoca que la majoria dels recursos i serveis adreçats als
i les joves estiguin centralitzats a Solsona. Tanmateix, la tradició associativa no és
un dels trets identificatius del municipi i aquest no compta amb cap associació
juvenil, però sí que compta amb diverses entitats locals:

● Club de Bitlles catalanes Olius (negre, groc i júnior)

El club de Bitlles d’Olius és un grup de persones de
diferents edats, desde infantil fins a sèniors, amants
del joc popular de les bitlles catalanes que es
reuneixen a la Pl. de l’Olivera per jugar. Hi ha tres
equips participen a la lliga comarcal de bitlles
catalanes i en competicions a nivell federat.

Es disputen diversos tornejos com el de Nadal o el
d’any nou, anomenat “l’últim bitllot”, un clàssic del repertori de tornejos consistent
en resoldre amb un sol bitllot, una jugada determinada. Es tracta d’una activitat
molt representativa del municipi que reuneix a un públic molt divers de totes les
edats, els quals disposen fins i tot d’una pàgina de facebook anomenada “bitlles
OLIUS” gestionada per l’alcalde del municipi.

● Riders

El Riders són un grup de joves del municipi que
van en bicicleta i disposen d’un espai de titularitat
municipal condicionat per reunir-se i realitzar
acrobàcies, saltar al llit elàstic etc. Destacar que
s’han configurat com a col·lectiu per iniciativa
pròpia i decideixen les seves activitats, temporalitat
i contacten amb l’Ajuntament.

● Club Futbol Sala Olius  → FS Olius

El Consell Comarcal del Solsonès organitza
anualment la Lliga Comarcal de Futbol Sala del
Solsonès en el que hi participen 14 equips formats
per joves d’entre 16 i 35 anys de diferents indrets del
municipi en representació comarcal, durant nou
mesos (de setembre a juny). També inclou d’altres
competicions com el torneig de futbol sala 24h i la
supercopa comarcal.
Aquest any s’ha interromput a causa de la situació epidemiològica.
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● Caramelles

Les caramelles són les cançons populars típiques
catalanes que es canten per celebrar la
ressurrecció cristiana per Pascua, tot i que també
tenen caràcter profà. Al municipi d’Olius, el grup
de caramellaires el composen families de totes les
edats i un músic compositor i es reuneixen per
assajar i sortir a cantar en les dates senyalades.
Actualment el grup està inactiu a causa del covid.

● Escola Catalana de Medi Natural (ESCAMN)

L’ESCAMN és l’ens formatiu en medi natural impulsat per
Coordinació Rural de Catalunya (CRUC) i la Unió Catalana de
Guies Intèrprets en el Medi Natural amb l’objectiu de formar i
educar per conèixer, relacionar-se i crear un vincle dels infants i
els/les joves amb el medi natural i rural d’una manera
pedagògica, esportiva, saludable i amb respecte a l’entorn.

Accions a partir del CRAFMN Solsonès de l’ESCAMN al municipi d’Olius (2022)

GPS.
Guia Per
Senderistes

Aquest curs com a centre d’interès es treballa els superherois verds (Green Heroes). Mitjançant
les sortides observen la biodiversitat de la seva zona, l’estat i senyalització dels camins... i tota
aquesta informació queda recollida en un llibret que té cadascú, el GPS i a final de curs
s’elaborarà un informe pels ajuntaments i consells comarcals exposant el recull de dades. Les
activitats giren entorn la temàtica de la cura del nostre entorn i planeta assolint diferents
reptes: residu zero a les sortides, reduir el consum d’aigua el dia a dia...

Projecte
d’hort

Creació d’un hort al voltant del centre del Solsonès, en un espai municipal, per tal de plantar i
cultivar diferents verdures i hortalisses, així, com plantes aromàtiques i poder fer-ne un
seguiment. Per realitzar aquest projecte es preveu fer un treballa d’interrelació amb gent del
municipi d’Olius i fer un treball Inter generacional, on les persones adultes puguin transmetre
el seu coneixement i experiència i els infants i joves l’entusiasme, les ganes i la cura.

Projecte
de caixes
niu i
seguiment

Una caixa niu és un recipient fet per l'home que permet als animals niar-hi dins. El projecte, de
llarga durada, pretén construir 8 caixes niu: dues per falciots, quatre per mallerenga i dues per
ratpenats. En una primera fase es realitza les caixes niu i es col·loquen en zones, que han estat
revisades, del municipi d’Olius i en una segona fase es realitza el seguiment. Aquestes accions
ajuden a fomentar aquest sentiment de territori i sobretot el foment de valors com la cura per
l’entorn que ens envolta i respectar-lo.

Ser centre
amfitrió del
Raid
Solsonès
2022.

És una competició-campionat català infantil i juvenil que combina diferents modalitats
esportives i que es desenvolupen en el medi natural. Cal superar tres proves, cadascuna es
realitza en una comarca diferent; Anoia, Priorat i Solsonès, comarques on hi ha CRAFMN i per
tant presència de l’ESCAMN. L’acte preveu aplegar prop d’un centenar de persones ( entre
participants i famílies) i aportar difusió de la comarca i dinamisme ja que algunes famílies ja
faran nit o manutenció a la comarca.

Activitats
per infants i
joves durant
l’any

Prop de 50 infants de la comarca del Solsonès de 4 a 10 anys gaudeixen de manera
intersetmanal i en cap de setmana d’activitats de medi natural al municipi d’Olius, tot i ser
l’espai de trobada, les sortides es realitzen als diferents municipis de la comarca. També
s’ofereix activitat per Setmana Santa i a l’estiu, com a cloenda del curs.
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Accions directes de la CRUC

- Gestió de casals d’estiu al Solsonès, activitat de lleure per infants de 3 a 12 anys, amb la finalitat de
potenciar l’oferta educativa durant l’estiu per a les famílies en el seu propi municipi per tal de
fomentar el sentiment d’arrelament i alhora descobrir i aprendre sobre el seu entorn, facilitant així
l’aprenentatge.

- El camp de treball de modalitat internacional a la Vall de Lord (2a edició) és una activitat d’una
durada de 15 dies que permet que joves d’altres indrets del món puguin contribuir en una tasca
comunitària alhora que conviuen, aprenen i descobreixen de la cultura catalana i en aquest cas, de la
gent i els costums dels piteus. El camp està previst pel mes de juliol i enguany preveu fer més
accions conjuntes amb el casal d’estiu de Sant Llorenç de Morunys.

- Gestió d’activitats d’estiu per a joves d’àmbit local per un període de 2 setmanes.

● Comissió de festes i cultura

La comissió de festes i cultura, actualment inactiva a causa de la situació
pandèmica, està formada per un grup de veïns i veïnes de cadascuna de les
diferents partides del municipi d’Olius; Brics, Castellvell, Sant Esteve i el Pi de Sant
Just. Organitzaven les activitats festives i lúdiques del municipi, com els sopars
populars, les festes majors i els concerts d’estiu d’AIMS entre d’altres.

3.7.3. Anàlisi DAFO del jovent del municipi

L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) és una eina
d’anàlisi que permet diagnosticar, proposar, programar i avaluar el
desenvolupament de les polítiques públiques de joventut. Les debilitats i
fortaleses fan referència a factors interns de la realitat juvenil del municipi d’Olius,
mentre que les amenaces i oportunitats fan referència a factors externs, com la
seva situació geopolítica, en tant que colinda amb la capital comarcal, Solsona.

A continuació es presenten el resultats obtinguts en el DAFO d’Olius en que es
visualitzen les possibles línies d’acció, millora i/o canvi de rumb que cal seguir.
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3.7.4 Necessitats transversals detectades:

N0 TRANSVERSAL: ARRELAMENT I SEGELL JOVE

● Centre d’interès comú amb la finalitat de facilitar la descoberta del municipi i de l’entorn
en totes les activitats tant per a joves com per a infants desenvolupades al municipi, les
gestionades pròpiament per l’Ajuntament i aquelles gestionades per tercers, com ara el
casal esportiu, les activitats lúdiques de nadal i de setmana santa... Es tracta de posar en
valor el municipi d’Olius i el sentiment identitari.

● Creació d’una Comissió Jove d’Olius per a l’ordenació/regulació de l’ús dels espais
públics, plaça de l’olivera, instal·lacions esportives...

● Creació del Consell d’Infants i Joves i del Espai Jove d’Olius (2025) amb l’objectiu de:

- Implicar als i les joves en la presa de decisions a través de l'associacionisme en les
matèries que els i les competen tot generant les propostes des d’un espai de trobada
col·lectiu que promou el disseny i desenvolupament d’accions adreçades al propi
col·lectiu jove.

- Col·laborar i fer xarxa amb ,les entitats locals i generar arrelament al municipi.
- Crear un espai participatiu, comunicatiu i de representació política bidireccional entre el

consistori i els nens i nenes de 5è, 6è de primària, 1r i 2n d’ESO del municipi.
- Desenvolupar l’esperit participatiu des de l’infantesa, donar-los veu i implicar-los en les

decisions municipals que els afecten, de manera significativa, representativa, transversal,
inclusiva, amb perspectiva de gènere, responsable i autònoma.

N1: ACTIVITATS JUVENILS

● L’organització de més activitats i esdeveniments adreçats als joves, més de 12 anys, per
exemple una Festa Major Jove, ja que aquest col·lectiu no disposa en el dia d’avui d’un
ventall d’accions adreçades a ells i elles.

● L’organització d'activitats no esportives, per exemple un casal d’estiu no esportiu.

● Implicació dels i les joves en l’organització d’activitats, per exemple creació d’una
comissió encarregada de fer propostes.

● Difusió de les activitats-agenda d’activitats.

● Utilització de les instal·lacions esportives municipals o bé, disposar d’espais alternatius
on puguin accedir-hi lliurament i que estiguin oberts al públic.

● Descentralització d’activitats i extraescolars de Solsona a Olius.

N2: TRANSPORT

● Millora de la xarxa de transport públic entre els municipis.

● Servei de taxi per a les festes majors de la comarca, començant per una prova pilot al
Carnaval de Solsona 2022.
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3.8 PROCÈS METODOLÒGIC

Desde la Regidoria de Joventut i la Oficina Jove del Solsonès, amb l’objectiu de
realitzar un anàlisis acurat de la realitat juvenil (ARJ) del municipi d’Olius, s’ha dut
a terme un ampli procés participatiu juvenil previ a la redacció de l’actual Pla
Local de Joventut 2022-2025 que ens ha permès una aproximació en relació a les
problemàtiques que afecten als i les joves del municipi així com les seves
condicions de vida.

El procés participatiu ha esdevingut el marc pràctic de referència ja que ens ha
permès conèixer les condicions de vida dels joves, les seves inquietuds i les seves
problemàtiques i els reptes de futur que cal afrontar, per tal de poder dissenyar
unes polítiques de joventut adaptades a els necessitats del territori.

En el moment d’iniciar la planificació s’ha tingut en compte les polítiques de
joventut que impulsen altres administracions (nacional, supramunicipal i
municipal) així com el marc discursiu i de referència a nivell català que és el
PNJcat.

El procés participatiu juvenil s’inicià el mes de gener de l’any 2021 amb una
primera fase d’estudi i diagnosi sobre les variables objecte d’estudi, els espais
participatius i quins mètodes de recull, buidatge, anàlisi i difusió resultava més
adient emprar per analitzar la realitat juvenil del municipi, així com la franja d’edat
i el públic diana al que s’anava a dirigir el procés participatiu.

Mètodes de recull d’informació i fonts d’informació:

● Enquesta online semi-estructurada anònima (adjunta a Annexos): es
decidí que era el mètode que millor acollida podia tenir per part dels i les
joves donat que el format online és un format que els resulta còmode,
familiar i molt poc invasiu. Es procedí a redactar i estructurar l’enquesta
participativa, s’estructurà el format de les preguntes (algunes de resposta
tancada a escollir i d’altres de resposta oberta) i s’inicià la difusió de la
mateixa per les xarxes socials de la Oficina Jove del Solsonès (l’instagram)
dirigida als i les joves del municipi d’Olius.

● Entrevistes amb informants clau: es van mantenir trobades amb els i les
joves informants clau del municipi (joves que pel seu caràcter, relació
amb d’altres joves i implicació esdevenen informants claus des
d’una perspectiva d’aproximació a la visió del col·lectiu jove) , es
contactà amb les entitats d’àmbit local com els Riders, el club de bitlles
infantil o el club de futbol sala. Tanmateix, es van mantenir diverses
reunions amb el consistori (l’Alcalde i la Regidora d’Olius) per tal de
recopilar informació del major número de fonts possible.
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● Mètodes de buidatge:

Durant els mesos de juny-juliol de 2021 es realitzà el buidatge de la informació
recopil·lada en els diferents espais participatius mitjançant els següents mètodes:

- Mètode quantitatiu: buidatge de les variables estudiades en les preguntes
de resposta tancada de l’enquesta online en taules, quadres i gràfiques
estadístiques del programa excel (adjuntes en l’apartat 3. ARJ).

- Mètode qualitatiu: buidatge de la informació recopil·lada en les entrevistes
realitzades als i les joves referents, amb el consistori i amb els membres de
les entitats d’àmbit local (adjuntes en l’apartat 3. ARJ)

L’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) i de les polítiques de joventut (APJ) a nivell
local i comarcal ens ha permès visualitzar de manera sistemàtica quines són les
necessitats, els recursos existents al territori i la visualització de les accions que
s’han dut a terme fins el dia d’avui, que han assentat les bases de l’actual Pla Local
de Joventut així com les futures línies d’acció que es duran a terme.

● Projectes transversals:
- Lliga de futbol sala comarcal i de bitlles
- Organització de la nit de l’esport del Solsonès
- Servei de treball del Solsonès
- Projecte Salut jove
- Servei jove d’informació i orientació educativa del Solsonès

● Educació i salut: Xarxa Tranversal d’Educació i Taula de Salut
● Treball: Taula de Treball
● Esport i lleure: Taula de delegats/des de la Lliga Comarcal de Fútbol Sala i

de Bitlles Catalanes del Solsonès.
● Polític: Taula de polítiques de joventut del Solsonès.
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3.9 RECURSOS FUNCIONALS

Equipaments de titularitat municipal

● Ajuntament d’Olius (El Pi de Sant Just) - Edifici equipaments

● Sala polivalent                      Sala social                          Sala d’actes

● Plaça de l’Olivera del Pi de Sant Just

● Piscina municipal del Pi de Sant Just
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● Zona multi-esportiva del Pi de Sant Just

● Projecte Poliesportiu del Pi de Sant Just

CONCLUSIONS

La zona esportiva composta per una piscina descoberta de 25x12m, una piscina
petita destinada als infants, una pista poliesportiva descoberta, una pista de
pàdel, zones de joc i esbarjo i un edifici de PB+1 destinat a vestidors i serveis. Un
70,59% dels i les joves del municipi no utilitza els espais municipals, però un
82,35% si que els voldria utilitzar.
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4. PRINCIPIS METODOLÒGICS

Des de la Regidoria de Joventut es pretèn concretar i implementar les mesures
principals, els objectius i les línies discursives en materia de joventut del Pla
d’actuació de joventut 2021-COVID, d’acord amb el que estableix el Pla Nacional
de Joventut de Catalunya (PNJCat), mitjançant una adaptació de les mateixes en
clau territorial. Tanmateix, cal tenir en compte que les circumstàncies derivades
de la COVID-19 han agreujat alguns dels aspectes que ja afectaven de manera
estructural a la situació de les persones joves com l’atur juvenil, la precarietat
laboral, criminalització del col·lectiu etc.

La prioritat cabdal de l’anterior Pla Local de Joventut 2017-2020 era avançar cap a
un model de participació juvenil que representès una eina transformadora,
propera, participativa i integral de representació social i política i d’aprenentatge
social on el jovent interioritzi coneixements per mitjà de les pròpies vivències, les
relacions interpersonals i els rols que assumeixen dins del grup i l’entorn.

Partint d’aquesta capacitat d’incidència i de transformació directa i indirecta de la
participació juvenil, el present PLJ 2022-2025 preten anar un pas més enllà en
aquesta i fomentar activitats d’arrelament al municipi que materialitzin i
despleguin en clau territorial les 5 fites del Pla d’Actuació de Joventut 2021-covid:

→ FITA 1. DRETS DE LES PERSONES JOVES

Pel que fa a la participació i implicació
política de la població infanto-juvenil, està
marcada per la manca d’expectatives que
allunyen les persones joves dels espais de
rellevància social i en dificulten la identificació
amb l’administració. Molt sovint es considera
la infantesa i adolescència com moments
vitals de “preparació per ser adult”, l’anomenat
adultcentrisme, que cal deconstruir
mitjançant mesures transversals.

Línies estratègiques d’actuació:
- Considerar-los subjectes actius,

empoderats/des i de ple dret.
- Generar conjuntament solucions

conjuntes, facilitant el protagonisme i
el lideratge de la persona jove.

- Donar suport a l’accés a l’educació en
el lleure.

- Generar un espai de treball de salut
sexoafectiva i reproductiva.

- Facilitar equipaments municipals per
garantir l’associacionisme educatiu de
forma segura.

→ Com es materialitza aquesta fita en
clau territorial al PLJ d’Olius?

- Creació del Consell d’Infants i Joves.
- Ampliar la població diana de les

activitats que promou l'ESCAMN i
Gesport.

- Tallers i xerrades a càrrec de la
tècnica de salut de l’oficina jove del
Solsonès.

- Disposar d’un espai jove dinamitzat
al municipi (2024).

Aquests espais posen l’infant i jove en el
centre seguint un model d’educació
integral (formal i no formal), intercultural,
participatiu que tingui en compte la
interseccionalitat, diversitat i perspectiva
de gènere, amb lògica local i comunitària.
Pretén ser un espai pròxim i segur que
promogui l’arrelament i fomentar el
vincle de la persona jove amb el territori
generant sinergies amb el teixit
socioeconòmic del propi territori i l'impuls
del treball en xarxa.
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→ FITA 2. INCLUSIÓ SOCIAL PER A TOTES

Hi ha una aposta ferma per unes polítiques
de joventut inclusives, que tinguin en
compte els principals eixos de desigualtat
que agreugen la situació de les persones
joves des d’una perspectiva interseccional,
tenint en compte els encreuaments i
interseccions dels eixos de desigualtat.

Linies estratègiques d’actuació:
- Abordar els eixos d’opressió: Igualtat

de gènere, violències masclistes i
LGBTI-fòbiques, diversitat funcional,
interculturalitat i origen geogràfic,
mobilitat social i equilibri territorial.

→ Com es materialitza aquesta fita en clau
territorial a PLJ Olius?

Dissenyar una agenda d’activitats municipal
que segueixi un model inclusiu i heterogeni
d’aprenentatge en l’educació no formal on
s’abordi la sensibilització en matèria
d’igualtat de gènere i de prevenció de les
violències masclistes i lgtbi-fòbiques, així
com el foment de relacions sexoafectives
sanes i plaents amb un enfocament
intercultural i divers que promogui la
mobilitat social i l’equilibri territorial.

→ FITA 3. CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

En aquest context de limitacions de la
participació presencial, l’ús de les xarxes
socials digitals ha esdevingut una eina
d’acció col·lectiva de gran potència i una
oportunitat per establir relacions de suport
comunitari.

Línies estratègiques d’actuació:
- Donar suport a entitats i col·lectius

juvenils en el context de la COVID-19
per a l’adaptació a l’entorn digital.

- Potenciar la interlocució digital del
jovent amb l’Administració.

- Generar nous espais de diàleg i de
construcció conjunta i cocreativa que
s'adeqüi a les noves formes i canals
de participació del col·lectiu jove.

→ Com es materialitza aquesta fita en clau
territorial al PLJ d’olius?
És objectiu cabdal que els espais en linea
emprats en l’anàlisi de la realitat juvenil, com
l’enquesta participativa online o l’ús de les
xarxes socials com a mitjans de difusió no
reprodueixin les desigualtats ja existents en
el món analògic i que trenquin amb
l’escletxa digital entre les persones joves.

Tanmateix es pretén promoure un entorn
digital participatiu, cocreatiu i cooperatiu
on els i les joves puguin fer arribar les seves
propostes, les seves inquietuds i necessitats
fent un ús responsable dels mòbils i de les
xarxes socials com a eines d’aprenentatge i
d’interlocució.

→ FITA 4. BÉ COMÚ I JUSTÍCIA CLIMÀTICA

Combatre les desigualtats que es generen
en el sistema educatiu, productiu i laboral
per raó de gènere, origen geogràfic, cultural
o diversitat funcional i el desenvolupament
d’espais sostenibles inclusius amb les
persones esdevé prioritari. Tanmateix, cal
impulsar i donar suport als equipaments
juvenils amb l’objectiu de que siguin espais
de trobada i socialització per a les persones
joves.

→ Com es materialitza aquesta fita en clau
territorial al PLJ d’Olius?

Les activitats d’arrelament al territori, en tant
que espais de trobada i socialització per a les
persones joves tenen com a objectiu poder
expressar la col·lectivitat en l’àmbit territorial,
on el i la jove coopera en la creació de teixit
associatiu juvenil i xarxes que l’impliquin en
la governabilitat.
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Línies estratègiques d’actuació:
- Transformacions en el model

productiu, reproductiu i de cures
- Desenvolupament de comunitats i

infraestructures sostenibles,
inclusives i eficients

- Cooperació al desenvolupament
internacional en matèria de joventut.

Amb l’objectiu de fer una gestió eficient dels
equipaments i els recursos ja existents,
s’aposta per l’aprofitament
d’infraestructures de la zona poliesportiva
del Pi de Sant Just, apostant així per un
model de consum sostenible i comunitàri
que potencien la responsabilitat del
col·lectiu jove en la transformació del seu
present i el seu futur.

→ FITA 5. RES PÚBLICA JUVENIL

Resulta fonamental establir i desenvolupar
relacions multilaterals amb altres
administracions públiques o entitats
privades en l’àmbit internacional en matèria
de joventut.

Tanmateix, acompanyar i dotar d’eines als i
les professionals de joventut i els ens locals
en el desenvolupament de les polítiques de
joventut al territori, en tant que actors
cabdals.

Línies estratègiques d’actuació:
- Construcció de coneixement entorn

del col·lectiu juvenil i els fenòmens
que l’afecten com a punt de partida
per implantar unes polítiques en
matèria de joventut que s'adeqüin a
les seves necessitats i a garantir-ne
els drets.

→ Com es materialitza aquesta fita en clau
territorial al PLJ d’olius?

Les activitats d’arrelament al territori
esdevenen una gran eina per a
l’aprenentatge dels fenòmens que afecten al
col·lectiu jove en clau territorial que
permeten millorar i adequar les polítiques de
joventut a les seves necessitats i inquietuds
reals.

El fet de compartir experiències amb altres
entitats juvenils del territori, com el CIJ de
Sant Llorenç o el CIJ Solsona, enriqueix la
construcció de coneixement sobre la realitat
juvenil.
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5. MISSIÓ

Una de les prioritats d’aquesta nova legislatura política és avançar cap un model
de participació a nivell municipal que tingui en compte el conjunt de la
ciutadania per tal d’aconseguir unes polítiques més properes, transparents i
participatives. Entenem per participació jove com el conjunt d’activitats i
sinergies destinades a influir directa o indirectament en les polítiques de
joventut que es volen impulsar des del consistori.

Els joves han de poder influir en la presa de decisions de manera vinculant. Des de
l’equip de govern percebem la participació a dos nivells: la participació
promoguda des del teixit associatiu i a nivell individual.

Des de la regidoria de joventut visualitzem la participació com una eina
d’aprenentatge social que permet:

▪ Interioritzar actituds, habilitats, i coneixements ja sigui per mitjà de les
seves pròpies vivències, les relacions entre ells i elles així com els rols que
assumeixin dins del grup i l’entorn.

▪ Dotar de realisme les polítiques de joventut del municipi ja que ens permet
ser coneixedors de la realitat dels joves i de les propostes i accions que els
hi agradaria desenvolupar en el seu entorn més immediat.

▪ Per tal que els joves puguin ser ciutadans de ple dret cal incorporar els
mecanismes que els hi permetin participar plenament en la vida política,
social, cultural, i  esportiva del municipi.

▪ És una forma de potenciar el treball per projectes per tal que els joves
aprenguin a prendre decisions, tractar i transmetre la informació i avaluar
els processos i continguts de les metodologies treballades.

Des de la regidoria de Joventut apostem per dissenyar unes polítiques de
joventut amb perspectiva transformadora, participativa i capacitat d’incidència i
de transformació directa i indirecta encarades a fomentar la creació d’espais on
els i les joves puguin desenvolupar-se i ser protagonistes i responsables del seu
propi procés.

Un dels reptes que ens plantegem és la recerca de noves formes de relacionar-se
amb els joves que faciliten la participació dels i les joves d’Olius que estudien a
Solsona, ja que s’ha identificat un desarrelament d’aquests joves en tant que la
seva trajectòria educativa i social es desenvolupa a Solsona.

Totes aquestes propostes esdevenen el pla d’actuacions en matèria de joventut
que preveu impulsar la regidoria de joventut dins del període 2022-2025 i
emmarcades en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
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6. OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU
ESTRATÈGIC PNJ

REPTE PNJCat ESTRATÈGIA
DEL PNJCat

Fomentar l’accéss
dels i les joves a les
zones
poliesportives
municipals.

Reduir l’efecte de les
desigualtats socials i
territorials i la seva
reproducció dins del
sistema educatiu,
formal i no formal.

Aconseguir l’èxit en
la trajectòria
educativa no formal
de les persones joves.

L’educació com a
element generador
d’oportunitats
socials.

Disposar de més
espais on
desenvolupar les
seves activitats i
disposar d’una
agenda estable
d’activitats.

Millorar la interlocució
joves-Administració i
facilitar canals i espais
per fomentar
l’organització de les
persones joves i
canalitzar la seva
participació.

Avançar cap a
l’autonomia, el
desenvolupament
personal i la
participació de les
persones joves en
allò col·lectiu.

Construcció d’una
estructura
institucional i
una administració
més oberta i
horitzontal que
faciliti la participació i
la incidència de totes
les persones joves.

Millorar l’entorn
urbà del municipi.

Fomentar l’ús de
l’espai públic de les
nostres viles i ciutats
com a formes
d’expressió de la
col·lectivitat.

Avançar cap a un
nou model de país i
de societat
cohesionada,
vertebrada
territorialment,
sostenible, inclusiva i
innovadora en les
formes d’organització
col·lectiva.

Organització i
distribució
social del temps.

Implicar als joves
en el disseny de
l’oferta
cultura del
municipi.

Impulsar la cultura i la
llengua catalanes com
a eines de
dinamització,
cohesió i inclusió
social.

Impuls de la cultura i
de la llengua
catalana com a eina
d’inclusió, de
dinamització i de
cohesió social.

Universalitzar la
cultura entre la
població juvenil:
treballar perquè
l’oferta cultural
respongui als
objectius educatius i
socials
cohesionadors.

Reduir el
desequilibri en
l’accés als serveis i
als recursos
incorporant la
participació dels i
les joves en la
planificació
urbanística i
territorial.

Apostar per un model
territorial i
d’urbanisme
sostenible i respectuós
amb el medi ambient.

Avançar cap a un
nou model de
societat cohesionada,
sostenible, inclusiva i
vertebrada
territorialment en les
formes d’organització
col·lectiva.

Sostenibilitat i
vertebració
territorial.
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7. EIXOS, PROGRAMES I ACCIONS ESPECÍFIQUES

OE 1 →
TÈCNIC/A
DE JOVENTUT
AL TERRITORI
(2022)

Funcions principals:

➔ Dinamitzar activitats amb els i les
joves d’Olius una tarda a la setmana
a concretar (inicialment 3h/set) i les
tasques burocràtiques pertinents.

➔ Dinamitzar l’Espai Jove Vall de Lord
i les tasques burocràtiques
pertinents.

➔ Gestionar i dissenyar l'estratègia de
comunicació (xarxes socials), difusió
d’activitats dirigides al col·lectiu
jove i incentivar la seva participació
activa.

➔ Establir llaços i sinergies amb el
col·lectiu vetllant pels seus
interessos.

Agents implicats: Implica a l’Ajuntament i i el
tècnic/a de joventut  al territori.

Temps: mitjà termini (requereix de dotació
pressupostària del contracte programa).

Compromís dels/les joves: treballar
conjuntament amb ell/a en les polítiques de
joventut que els escau.

Beneficis: comunitari, doncs es tracta d’una
figura molt necessària al territori.

Recursos necessàris: pendent de dotació
econòmica del contracte programa.

OE 2 →
COMISSIÓ
JOVE D’OLIUS
(2022)

Integrat per:

❖ Ajuntament d’Olius
❖ Tècnic/a de joventut al territori
❖ Empreses externes que gestionen

les activitats: l’ESCAMN i GESPORT.
❖ Associacions de joves d’Olius:

Riders, Bitlles, Futbol Sala Atletic el
Pi.

Proposta:

Creació de la Comissió Jove d’Olius, un grup
de treball format pel tècnic/a de joventut al
territori i els diferents representants del teixit
associatiu del municipi amb l’objectiu de
re-definir línies de col·laboració, generar noves
propostes i fer-ne el seguiment i avaluació.

OE 3 → ZONA
ESPORTIVA
DEL PI
DE SANT
JUST (2022)

Es proposa la reapertura de les instal·lacions
esportives municipals del Pi de Sant Just,
inicialment en horari de caps de setmana (a
concretar).

Des de el consistori es proposa fer ús d’un
dispositiu electrònic a la porta amb un codi
numèric d’accés que permet accedir als i les
joves, veïns i veïnes, a les instal·lacions sota
unes normes d’ús de l’espai.

Cal redactar unes normes d’ús de l’espai que
es traslladaran a les persones usuàries.
Tanmateix es colocarà una placa amb la
normativa a les instal·lacions.

Agents implicats: l’Ajuntament, el tècnic/a de
joventut  al territori i els usuaris/es.

Temps: curt termini (Setmana Santa).

Compromís dels/les joves: es comprometen a
complir les normes d’ús i del bon
manteniment de les instal·lacions.

Beneficis: especialment als i les joves però
també al conjunt de veïns i veïnes, doncs
promou la cohesió  i “fer poble”.

Recursos necessaris: cost del dispositiu
electrònic d'accés i manteniment de les
instal·lacions a càrrec del consistori.

OE 4 →
PROJECTE
MUNICIPAL
“ARRELA’T”
A OLIUS (2022)

Agents educatius formals i no formals
implicats:

● ESCAMN→ activitats de descoberta
de l’entorn a concretar amb
l’entitat.

● GESPORT → a concretar les activitats
específiques d’arrelament al territori
a través del lleure i l’esport.
Proposta: Summercamp Arrela’t,
Campaments d’Olius i Brigades
Joves d’Olius.

● Llar d’infants del Pi → Conte de
l’olivera (origen del Pi de Sant Just).

● Bitlles Olius → és un certamen molt
representatiu d’Olius, cal
potenciar-lo i donar-li visibilitat.

Proposta: descentralitzar les activitats del Pi
de Sant Just) i ampliar l’abast territorial a la
resta Olius.

Agents implicats: Implica a l’Ajuntament, el
tècnic/a de joventut al territori i als diferents
agents educatius municipals.

Temps: curt termini (2022).

Compromís dels i les joves: participació
activa en el disseny del projecte.

Beneficis: al col·lectiu jove del municipi així
com al conjunt de veïns i veïnes.

Recursos necessaris: comptar amb la
Comissió Jove d’Olius per tal d’establir les
línies de col·laboració entre les diferents
entitats. Tanmateix, la dotació econòmica
municipal per dur a terme el projecte.
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OE 5 →
TAXI  JOVE
D’OLIUS
PER
CARNAVAL
(2022)

Mitjà de transport pels i les joves que cobreix
el desplaçament nocturn Solsona-El Pi de
Sant Just el cap de setmana de Carnaval
2022.

S’ha valorat la viabilitat de la proposta a
través del grup de difusió del municipi.

L’Oficina Jove del Solsonès a través de les
seves xarxes socials realitzarà la difusió de la
proposta municipal per tal d’assegurar la
màxima participació possible en aquesta
primera “prova pilot”.

Agents implicats: l’Ajuntament, l’Oficina Jove
del Solsonès, el servei de taxi i els i les joves
usuàries.

Temps: aplicació imminent, Carnaval 2022.

Compromís dels i les joves: participació en
l’ús del servei de taxi i fer-ne un bon ús.

Beneficis: pels i les joves, així com per les
seves famílies (no anar a recollir-los/les).

Recursos necessaris: cobrir les despeses del
servei de taxi per part del consistori.

OE 6 →
POLIESPORTIU
MUNICIPAL
DEL PI
DE SANT JUST
(2022)

El poliesportiu municipal constarà de:
- Pista poliesportiva coberta
- Zona de taules pel picnic
- Pista de terra de bitlles catalanes
- OE 7 → Espai Jove d’Olius
- OE 8 → punt de trobada habitual del

Consell d’Infants i Joves d’Olius

Agents implicats: l’Ajuntament i l’empresa
constructora encarregada de les obres.

Temps: inici de les obres previst (2022). Estat
actual: pendent de construcció.

Compromís dels i les joves: participació
activa en les activitats i vetllar pel seu bon ús i
manteniment.

Beneficis: especialment als i les joves però
també per tots els habitants de municipi, així
com de municipis veïns.

Recursos necessaris: els joves són els
principals beneficiaris però també el conjunt
de la població ja que es podria aprofitar l’espai
per fer actes del poble de mig-gran format .

OE 7 →
ESPAI
JOVE D’OLIUS
(2025)

Des del consistori es proposa ubicar l’espai
jove d’Olius dins del poliesportiu.

Objectius de l’Espai Jove:
- El col·lectiu jove disposi d’un espai

d’ús propi dedicat a la realització
d’activitats grupals que fomentin la
cohesió grupal

- Dur a terme activitats d’arrelament
al territori i de descoberta de
l’entorn emmarcades dins del
projecte municipal “Arrela’t a Olius”.

- Afavorir l’associacionisme

Aquest estaria condicionat a la normativa
d’ús de l’espai i estaria supervisat.

Agents implicats: l’Ajuntament, tècnic/a de
joventut al territori i els i les joves.

Temps: llarg termini (2025).

Compromís dels/les joves: participació en
l’acondicionament de l’espai, gestió de les
activitats i movilització de la resta del col·lectiu

Beneficis: cohesió entre els i les joves,
realització d’activitats al poble i instar al
conjunt de la població a participar-hi.

Recursos necessàris: pressupost per
dinamitzar, condicionar l’espai i pels serveis
necessàris (aigua, llum, wifi..).

OE 8 →
CONSELL
D’INFANTS
I JOVES
D’OLIUS (2025)

El CIJ d’Olius es planteja com una associació
jove local que actúa com a interlocutor entre
el col·lectiu i el consistori i com a promotor
d’activitats per al col·lectiu juvenil amb
l’objectiu de promoure l’arrelament al
territori i afavorir l’associacionisme.

Tanmateix, responsabilitzar-se de que el
pressupost municipal destinat a joventut
quedi vinculat a les seves demandes i a
millorar l’oferta d’activitats al municipi
gràcies al fet d’estar organitzades i fer les
demandes de manera conjunta.

Agents implicats: L’Ajuntament i als i les joves
de forma activa i protagonista.

Temps: A mitjà-llarg termini, l’any 2025.

Compromís dels/les joves: participació activa
en les reunions i promoció de les activitats.

Beneficis: pels i les joves principalment.

Recursos necessàris: partida pressupostària
per a cobrir les accions organitzades pel CIJ.

OE 9 → BAR
PLAÇA DE
L’OLIVERA
(2022)

Propera apertura d’un bar a la Pl. de l’olivera
per part d’un/a particular.

Des del consistori es plantejaran vies de
col·laboració orientades als objectius
d’arrelament territorial del PLJ.
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8. AVALUACIÓ

Entenem l’avaluació com una eina de treball per visibilitzar la feina que s’ha
realitzat i determinar els punts que cal reforçar o reorientar. En aquest sentit, i
amb la finalitat de poder dur a terme aquestes funcions, plantegem una tasca
avaluadora que no només valori els resultats finals dels programes, sinó que es
dugui a terme durant tot el procés d’implementació dels mateixos.

Cal tenir en compte que els projectes socials que incideixen sobre
comportaments, la sensibilització de la població o altres efectes intangibles són
de més difícil avaluació i més tenint en compte una época de grans canvis que es
produeixen per se en la infantesa, adolescencia i joventut.

Tot i així, la necessitat d’avaluar esdevé una eina cabdal en tant que ens permet
comprovar el grau en què s’han assolit els objectius que justificaren la seva
necessitat, generar aprenentatges a partir dels errors i de les bones pràctiques a
l’hora de dissenyar nous projectes i en definitiva, conèixer el grau de qualitat i
idoneïtat assolit amb el projecte. Tanmateix, és important saber en quina mesura
s’han assolit els objectius, l’abast del projecte, si s’han acomplert els terminis
d’execució previstos i si el projecte s’ha mantingut dins de la previsió de costos
inicial entre d’altres.

En definitiva, l’avaluació ha de contribuir a donar coherència a la relació entre les
necessitats detectades i els projectes realitzats.

AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT (PLJ 2022-2025)

QUÈ
AVALUEM?

Avaluació del diagnòstic

AC i ARJ Priorització  i Visualització

AC: Anàlisi de les causes

Necessitats a les que dona
resposta el Pla: foment de
l’arrelament territorial per part
del col·lectiu jove al municipi
d’Olius.

Ens que efectúa la demanda:
l’Ajuntament d’Olius a través
del Pla Local de Joventut
2022-2025.

ARJ: anàlisi de la realitat
Juvenil
Variables analitzades: Població,
Educació, Treball, Habitatge i
emancipació, Oci i lleure,
Oficina Jove del Solsonès,
Anàlisis de les polítiques locals
de joventut, Procés
metodològic i Recursos
funcionals.

● Priorització:

S’ha decidit prioritzar una línia d’actuació, l’arrelament al
territori i fomentar el sentiment identitari dels i les joves
d’Olius mitjançant el projecte municipal “Arrela’t a Olius” que
es vertebra gràcies a la incorporació de la figura del tècnic o
tècnica de joventut al territori, de la col·laboració i coordinació
entre el consistori i les empreses que treballen al territori i del
desplegament de la resta d’objectius emmarcats dins del PLJ
d’Olius com l’apertura de les instal·lacions esportives, la
creació del CIJ d’Olius, de l Poliesportiu del Pi de Sant Just etc.

● Visualització:

S’ha tingut en compte les intervencions que altres agents
implementen en matèria de joventut al municipi:

- Ajuntament d’Olius.
- Consell Comarcal del Solsonès
- ESCAMN
- Gesport
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QUÈ
AVALUEM?

Avaluació del disseny

Avaluació dels objectius estratègics del PLJ:

● OE1: Tècnic/a de joventut al  territori
● OE2: Comissió Jove d’Olius
● OE3: Zona esportiva del Pi de Sant Just
● OE4: Projecte municipal “Arrela’t a Olius”
● OE5: Taxi jove d’Olius per Carnaval
● OE6: Poliesportiu municipal del Pi de Sant Just
● OE7: Espai Jove d’Olius
● OE8: Consell d’Infants i Adolescents d’Olius (CIJ Olius)
● OE9: Bar Pl. de la Olivera

Integralitat de les actuacions:

Els objectius del PLJ recullen la totalitat de les demandes efectuades per la Regidoria de
Joventut del consistori d’Olius. Tanmateix, l’anàlisi de la realitat juvenil inclou les demandes
recollides a través del procés participatiu juvenil efectuat des de l’Oficina Jove del Solsonès
destinat als i les joves del municipi.

Avaluació de la implementació

Criteris d’avaluació:

1. Criteri d’Eficàcia:
· En quina mesura hem assolit els objectius i la temporització del Pla?
· Podríem haver assolit els mateixos objectius, amb menys costos?
· Hem coordinat la nostra intervenció amb la d’altres administracions, entitats, etc.?
· Hem complert la planificació pressupostària?

2. Criteri d’Impacte:
· Quins han estat els efectes previstos i imprevistos del Pla?

3. Criteri de Cobertura i Accessibilitat:
· Arribem a la població diana?
· Hi ha problemes per accedir als beneficis de la intervenció?

4. Criteri de Visibilitat:
· Qui sap que existeix el projecte?
· Què hem fet per donar a conèixer la intervenció?
· Quines preguntes ens afegeix algun dels agents implicat en la intervenció?

Informe d’avaluació

1. Índex dels continguts
2. Resum executiu

3.Introducció
4. Aspectes avaluats

5. Conclusions generals
6. Recomanacions

7. Apèndix
8. Glossari

9. Referències
10. Informació de contacte

QUI
AVALÚA?

● Avaluació interna: Regidoria de joventut i tècnic/a de joventut.
● Avaluació externa: Joves no usuaris/es i informants clau.
● Avaluació comunitària → Joves usuaris dels serveis oferts.

L’avaluació garanteix la implicació dels i les joves, les entitats i els/les professionals en el PLJ.
Tanmateix, permet minimitzar els focus d’oposició als projectes i visibilitzar els conflictes
latents, essent objectiu prioritari integrar-los al PLJ per tal de poder gestionar-los.
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COM
RECOLLIM
LA
INFO.?

1. Recollida d’informació:
➔ “Pluja d’idees” amb els i les joves i les entitats (mètode qualitatiu): reunint als i les joves

usuaris/es en les activitats in situ amb una serie de preguntes sobre el grau de
satisfacció, l’assoliment d’objectius, propostes de millora mentre es registra
sistemàticament les respostes.

➔ Observació directa (mètode qualitatiu): recollir informació durant l’execució d’alguna
de les tasques que es realitzin (tallers, dinàmiques etc.).

➔ Enquestes de satisfacció (mètode quantitatiu): emprant una serie de preguntes
tancades, obertes o una fórmula mixta compartides per les xarxes socials i/o
enviant-los per correu electrònic un formulari online.

2. Anàlisis i interpretació de la informació → generar hipòtesis de treball en base a la
informació extreta a través dels mètodes de recollida anteriorment esmentats.
·
3. Propostes d’acció i de millora → dissenyar eixos, programes i línies específiques d’intervenció.

QUAN
AVALUEM?

Variables a evaluar:

a. Avaluació de necessitats (pre)
b. Avaluació del disseny (pre)

c. Avaluació de la implementació (durant - post)
d. Avaluació dels resultats (durant - post)

e. Avaluació de l’impacte (post)
f. Avaluació de la cobertura (post)

g. Avaluació de l’accessibilitat (post)
h. Avaluació econòmica (pre - durant - post)
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9. TEMPORITZACIÓ GLOBAL

CRONOGRAMA PLJ 2022-2025

Periode 2021-2022 2023 2024 2025

Constitució i
consolidació
del projecte

g
e
n

‘21

a
b
r

‘21

j
u
l

21

a
g
o

‘21

s
e
p

‘21

o
c
t

‘21

n
o
v

‘21

d
e
s

‘21

g
e
n

‘22

f
e
b

‘22

m
a
r

‘22

a
b
r

‘22

Procés
participatiu:

disseny, recull
d’informació etc.

Buidatge
d’informació

Participació
dels infants

i joves

Redacció i
entrega del

PLJ 2022-2025

Reunions
informatives.
Ajuntament i

pressupost

OE1: Tècnic/a
de joventut
al  territori

OE2: Comissió
jove d’Olius

OE3: Zona
esportiva del Pi

de Sant Just

OE4: Projecte
municipal

“Arrela’t a Olius”

OE5: Taxi jove
d’Olius Carnaval

OE6:
Poliesportiu

municipal del Pi

OE7: Espai Jove
d’Olius

OE8:  Consell
d’Infants i Joves

d’Olius

OE9: Bar Pl. de
la Olivera
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11. PRESSUPOST

PRESSUPOST ESTIMATIU NO COMPTABLE DEL PLJ (2022-2025)

PERIODE EIXOS COST AJUT
SOL·LICITAT

APORTACIÓ
MUNICIPAL (10%)

ALTRES APORTACIONS

2022

OE1→ Tecnic/a de joventut al territori (2h/setmana) - - A definir via contracte
programa (fitxa 43): CCS +

Ajuntament d’Olius.

OE3→ Zona esportiva del Pi de Sant Just (dispositiu
electrònic d'accés)

475,53€ 47,5€ -

OE4→ Projecte Arrela’t a Olius 4.604,47€ 460,447€ -

OE5→ Taxi Jove Olius 400€ 40€ -

OE6→ Poliesportiu municipal del Pi de Sant Just - - Via PUOSC.

TOTAL 5.480€ 4.932€ 548€

2023

OE1→ Tecnic/a de joventut al territori (2h/setmana) - - A definir via contracte
programa (fitxa 43): CCS +

Ajuntament d’Olius.

OE4→ Projecte Arrela’t a Olius 5.080€ 508€ -

OE5→ Taxi Jove Olius 400€ 40€ -

TOTAL 5.480€ 4.932€ 548€

2024

OE1→ Tecnic/a de joventut al territori (4h/setmana) - A definir via contracte
programa (fitxa 43): CCS +

Ajuntament d’Olius.

OE4→ Projecte Arrela’t a Olius 4.480€ 448€ -

OE5→ Taxi Jove Olius 400€ 40€ -

OE7→ Espai Jove d’Olius (ubicat dins dels
poliesportiu del Pi de Sant Just)

- - Aportació municipal a
concretar.

OE8→ Consell Infants i Joves d’Olius 600€ 60€ -

TOTAL 5.480€ 4.932€ 548€

2025

OE1→ Tecnic/a de joventut al territori (4h/setmana) - - A definir via contracte
programa (fitxa 43): CCS +

Ajuntament d’Olius.

OE4→ Projecte Arrela’t a Olius 4.280€ 428€ -

OE5→ Taxi Jove Olius 400€ 40€ -

OE7→ Espai Jove d’Olius
(ubicat dins dels poliesportiu del Pi de Sant Just)

- - Aportació municipal a
concretar.

OE8→ Consell Infants i Joves d’Olius 800€ 80€ -

TOTAL 5.480€ 4.932€ 548€
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ANNEXOS

Annex 1. Formulari online realitzat als i les joves d’Olius des de l’Oficina Jove del Solsonès.
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